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Nota Explicativa 

   
Este inventário foi concebido como uma descrição preliminar da série “Reino”, tendo 
começado a ser feito por unidades de instalação cujos rótulos acusavam maior incidência de 
documentos dos séculos XVI, XVII e XIX. O fato de, entretanto, surgirem na amostragem 
numerosos documentos do século XVIII levou a alargar o escopo inicial do recorte. 
Trata-se de um trabalho em andamento, cujos resultados provisórios se tornam disponíveis à 
consulta dos leitores do Arquivo Histórico Ultramarino, na esperança de poderem vir a 
enriquecer as suas pesquisas e de eventualmente também suscitarem colaborações que 
ajudem a colmatar algumas das nossas lacunas.  
 Optamos por descrever os documentos por unidades de instalação (as caixas), 
organizando-os cronologicamente no seu interior, sem os trasladarmos de umas para outras, 
nem os transferirmos para séries diversas (com algumas pequenas exceções, devidamente 
assinaladas, anteriores à definição deste princípio), mesmo no caso de se tratarem de 
documentos anteriores à criação do Conselho Ultramarino (1642) ou posteriores à sua 
extinção (1834). Procuramos, ainda, respeitar, na medida do possível, a ordem temática 
existente em algumas das caixas iniciais (sobretudo 13 a 34), que remetem para um 
“indículo” datilografado, disponível na Sala de Leitura há já várias décadas. 
Três a cinco documentos de uma mesma tipologia, e próximos no tempo, originam uma 
pasta e seu respectivo verbete. O intervalo cronológico nele indicado refere-se às datas da 
primeira e da última peça. Quando os remetentes são os mesmos, quando se repetem os 
destinatários, ou quando os assuntos são comuns, o número de documentos reunidos numa 
única pasta pode aumentar; e, nesses casos, sua descrição pode, igualmente, ser feita em 
conjunto. Por via de regra, os verbetes contêm, no entanto, uma curta descrição de todas as 
suas peças principais, com a devida referência aos anexos que os acompanham, na ordem em 
que se encontram dispostos. 
Antes do presente inventário, muitos dos documentos datados do século XVII tinham sido 
reunidos nas primeiras caixas da série (1 a 12), ordenados e encapilhados cronológica e 
individualmente. Nesse caso específico, também respeitamos a lógica encontrada, 
descrevendo uma a uma todas as peças, sobretudo até à caixa 4. 
A documentação sem data foi inventariada de modo a cumprir os parâmetros gerais de 
ordenação, a partir dos dados que figuram no corpo dos textos, ou através da análise das 
caligrafias e dos suportes materiais (tipos de papel e marcas d'água). Os instrumentos de 
trabalho utilizados compreendem o acervo bibliográfico do AHU, listas e tabelas 
prosopográficas, bases de dados disponíveis on line e os catálogos resultantes do Projeto 
Resgate, que, estando acessíveis em suporte digital, facilitam em muito pesquisas nominais 
específicas. 
Todas as observações relativas à relevância dos documentos descritos ou à origem de 
eventuais inferências acrescentadas entre parênteses retos, vão colocadas no fim dos 
verbetes. 
 Ressaltamos, ainda, que, de um modo geral, adotam-se as regras ortográficas do 
Português do Brasil. 
Heloísa Bellotto, Érika Dias. 
Equipe: Tiago C . P . dos Reis Miranda, Patrícia A. R. Alves, Marta C. Páscoa, (investigadores 
do Projeto Resgate “Barão do Rio Branco”). E Luiz Gustavo L. Freire, colaborador. 
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Âmbito e Conteúdo 
A documentação dos séculos XVI e XVII existente nesta série consiste, na sua maior 

parte, de cartas, requerimentos, consultas, mandados, despachos, escritos, informações, 
autos, certidões, cartas de propriedade ou de mercê. Até por volta do início do período da 
Restauração, é sobretudo oriunda do Conselho da Fazenda (criado em 1591), entidades a ele 
subordinadas, como a Casa da Índia, ou então superiores, como os vice-reis. No que diz 
respeito às questões ultramarinas, trata dos contratos de exploração dos mais importantes 
produtos da Índia e do Brasil (especiarias, açúcar e madeiras), da construção de navios e do 
apresto de armadas, referindo em detalhe o processo de fabrico do biscoito, o plantio, o corte 
e a condução de madeiras para os estaleiros do Porto e de Lisboa, a compra de linho 
cânhamo para as enxárcias, salitre, breu e alcatrão para a pólvora, e as armas necessárias ao 
apetrechamento das forças militares, que tanto se levantam no Reino, como se contratam no 
exterior, com volumosas despesas em alimentação, diárias, soldos e alojamentos, cobertas 
por tributos e arrecadações em que se destacam o real d’água, o imposto sobre a carne e os 
pagamentos exigidos à gente da nação, para sustentação das guerras filipinas na Europa e no 
Brasil. 
 O rol das tarefas de natureza mais propriamente interna abrange também o 
desembaraço e a armazenagem de cargas na Casa da índia, o pagamento de propinas, 
esmolas, juros e tenças a oficiais, particulares, viúvas e herdeiros de antigos servidores, 
instituições religiosas e assistenciais. Para além disso, existem processos relativos ao 
despacho de requerimentos de ofícios nos almoxarifados, nas alfândegas e várias outras 
instâncias administrativas espalhadas pelo Reino. 
 Boa parte destas matérias continua a constar em documentos de datas posteriores. 
Mas, sobretudo a partir de meados do século XVIII, verifica-se uma maior diversidade de 
assuntos e de tipos documentais representados, que se podem atribuir ao alargamento de 
competências de alguns órgãos centrais da Coroa e ao desempenho ocasionalmente 
simultâneo ou subsequente de mais do que um cargo pelos mesmos titulares. Lado a lado 
com uma série de ordens para os governos coloniais, ofícios sobre a defesa costeira, saúde 
pública e navegação, petições de funcionários do Conselho Ultramarino e da secretaria de 
estado da Marinha e Ultramar, avisos e escritos trocados entre os mais destacados 
responsáveis dessas entidades, memórias sobre recursos botânicos e minerais, cunhagem de 
moeda, contas de gastos com obras impressas, cobranças de contratos, apetrechos militares e 
fardamentos, existem, portanto, igualmente, mapas de despesas de viagens da família real, 
legislação relativa ao território europeu do império, memórias históricas, cartas de crença, 
escritos, passaportes e ofícios de chefes missões diplomáticas portuguesas e estrangeiras, 
cartas particulares, minutas e originais de correspondência ativa e passiva dos grandes 
validos da altura. 
 Os últimos anos do século XVIII e os seguintes, do XIX, introduzem os problemas 
decorrentes das guerras de expansão da França napoleônica, da transferência da Corte 
Brigantina para o Brasil e de todo o conjunto de transformações de ordem política do 
intervalo de 1820 a1834. Aumentam os ofícios relativos a presos militares, pagamentos de 
soldos e atividades de defesa da costa; passaportes de navios; notas, faturas e recibos de 
mercadorias despachadas por embarcações de diversas origens, mas sobretudo britânicas. 
Existem ainda séries inteiras de avisos, mandados e portarias das juntas de governo, registos 
de transporte de indivíduos para o Rio de Janeiro, e de volta para o Reino, tarefas relativas à 
logística das obras em curso nos paços reais e testemunhos de combates militares. Pouco 
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depois da regência da Infanta D. Isabel, os documentos produzidos pelo governo absolutista 
de D. Miguel convivem por vezes nas mesmas caixas dos de D. Pedro, ora referido como 
duque de Bragança, ora como D. Pedro IV. 
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 Inventário das caixas do Reino 
AHU_CU_Reino 
 

1-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 1 (1489-1698) 
Nº de pastas descritas: 123 
 

2-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 1-A (1600-1745) 
Nº de pastas descritas: 79 
 

3-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 2 (1616-1680) 
Nº de pastas descritas: 91 
 

4-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 3 (1600-1770) 
Nº de pastas descritas: 108 
 

5-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 4 (1600-1645) 
Nº de pastas descritas: 75 
 

6-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 4-A (1624-1825) 
Nº de pastas descritas: 67 
 

7-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 5 (1625) 
Nº de pastas descritas: 78 
 

8-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 5-A (1626) 
Nº de pastas descritas: 40 
 

9-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 6 (1629-1634) 
Nº de pastas descritas: 54 
 

10-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 7 (1635) 
Nº de pastas descritas: 48 
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11-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 7-A (1635) 
Nº de pastas descritas: 47 
 

12-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 8 (1635) 
Nº de pastas descritas: 71 
 

13-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 8-A (1636) 
Nº de pastas descritas: 45 
 

14-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 9 (1637-1638) 
Nº de pastas descritas: 42 
 

15-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 9-A (1638-1640) 
Nº de pastas descritas: 30 
 

16-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 10 (1639-1641) 
Nº de pastas descritas: 48 
 

17-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 10-A (1637-1643) 
Nº de pastas descritas: 58 
 

18-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 10-B (1642) 
Nº de pastas descritas: 28 
 

19-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 11 (1642-1643) 
Nº de pastas descritas: 35 
 

20-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 11-A (1643-1658) 
Nº de pastas descritas: 35 
 

21-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 12 (1653-1700) 
Nº de pastas descritas: 49 
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22-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 13 (1607-1833) 
Nº de pastas descritas: 58 
 

23-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 14 (1643-1790) 
Nº de pastas descritas: 35 
 

24-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 14-A (1792-1832) 
Nº de pastas descritas: 28 
 

25-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 15 (1686-1834) 
Nº de pastas descritas: 42 
 

26-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 16 (1616-1833) 
Nº de pastas descritas: 33 
 

27-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 17 (1601-1780) 
Nº de pastas descritas: 34 
 

28-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 17-A (1779-1833) 
Nº de pastas descritas: 29 
 

29-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 18 (1619-1833) 
Nº de pastas descritas: 54 
 

30-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 19 (1617-1833) 
Nº de pastas descritas: 21 
 

31-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 19-A (1774-1833) 
Nº de pastas descritas: 40 
 

32-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 20 (1610-1825) 
Nº de pastas descritas: 28 
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33-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 21 (1626-1833) 
Nº de pastas descritas: 28 
 

34-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 22 (1720-1832) 
Nº de pastas descritas: 32 
 

35-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 22-A (1725-1833) 
Nº de pastas descritas: 57 
 

36-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 23 (1601-1834) 
Nº de pastas descritas: 74 
 

37-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 23-A (1736-1855) 
Nº de pastas descritas: 30 
 

38-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 24 (1750-1832) 
Nº de pastas descritas: 26 
 

39-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 25 (1324-1878) 
Nº de pastas descritas: 54 
 

40-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 26 (1756-1834) 
Nº de pastas descritas: 59 
 

41-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 27 (1731-1834) 
Nº de pastas descritas: 63 
 

42-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 28 (1641-18343 
Nº de pastas descritas: 50 
 

43-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 29 (1737-1833) 
Nº de pastas descritas: 34 
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44-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 30 (1742-1827) 
Nº de pastas descritas: 26 
 

45-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 30-A (1727-1832) 
Nº de pastas descritas: 31 
 

46-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 31 (1607-1911) 
Nº de pastas descritas: 62 
 

47-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 32 (1699-1833) 
Nº de pastas descritas: 48 
 

48-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 33 (1663-1832) 
Nº de pastas descritas: 41 
 

49-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 33-A (1646-1832) 
Nº de pastas descritas: 42 
 

50-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 34 (1758-1816) 
Nº de pastas descritas: 24 
 

51-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 35 (1598-1829) 
Nº de pastas descritas: 26 
 

52-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 35-A (1613-1833) 
Nº de pastas descritas: 11 
 

53-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 36 (1777-1828) 
Nº de pastas descritas: 59 
 

54-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 37 (1662-1817) 
Nº de pastas descritas: 6 
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55-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 37-A (1788-1823) 
Nº de pastas descritas: 5 
 

56-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 38 (1610-1833) 
Nº de pastas descritas: 94 
 

57-  AHU_CU_Reino  
Reino Cx. 39 (1720-1833) 
Nº de pastas descritas: 28 
 

58-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 40 (1566-1828) 
Nº de pastas descritas: 50 
 

59-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 41 (1600-1822) 
Nº de pastas descritas: 37 
 

60-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 41-A (1708-1828) 
Nº de pastas descritas: 31 
 

61-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 42 (1611-1799) 
Nº de pastas descritas: 29 
 

62-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 42-A (1800-1900) 
Nº de pastas descritas: 26 
 

63-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 43 
Nº de pastas descritas: 28 
 

64-  AHU_CU_Reino  
Reino Cx. 43-A (1772-1807) 
Nº de pastas descritas: 20 
 

65-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 47 (1772-1781) 
Nº de pastas descritas: 10 
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66-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 47-A (1771-1825) 
Nº de pastas descritas: 19 
 

67-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 48 (1601-1798) 
Nº de pastas descritas: 39 
 

68-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 48-A (1780-1833) 
Nº de pastas descritas: 49 
 

69-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 59 (1612-1827) 
Nº de pastas descritas: 18 
 

70-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 59-A (1787-1813) 
Nº de pastas descritas: 12 
 

71-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 59-B (1802-1832) 
Nº de pastas descritas: 19 
 

72-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 60 (1600-1827) 
Nº de pastas descritas: 85 
 

73-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 70-A (1652-1812) 
Nº de pastas descritas: 8 
 

74-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 72-A (1813-1826) 
Nº de pastas descritas: 31 
 

75-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 75 (1784-1812) 
Nº de pastas descritas: 16 
 

76-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 94 (1809-1831) 
Nº de pastas descritas: 20 
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77-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 102 (1802-1823) 
Nº de pastas descritas: 21 
 

78-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 104 (1789-1807) 
Nº de pastas descritas: 19 
 

79-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 110 (1785-1826) 
Nº de pastas descritas: 31 
 

80-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 110-A (1800-1834) 
Nº de pastas descritas: 21 
 

81-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 111 (1799-1801) 
Nº de pastas descritas: 23 
 

82-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 111-A (1801-1805) 
Nº de pastas descritas: 29 
 

83-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 112 (1727-1824) 
Nº de pastas descritas: 25 
 

84-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 112-A (1815-1833) 
Nº de pastas descritas: 29 
 

85-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 116 (1738-1832) 
Nº de pastas descritas: 50 
 

86-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 121 (1789-1807) 
Nº de pastas descritas: 34 
 

87-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 125 (1635-1828) 
Nº de pastas descritas: 64 
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88-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 133 (1817-1818) 
Nº de pastas descritas: 17 
 

89-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 140 (1819-1828) 
Nº de pastas descritas: 12 
 

90-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 145 (1801-1803) 
Nº de pastas descritas: 11 
 

91-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 146 (1801-1802) 
Nº de pastas descritas: 11 
 

92-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 147 (1803-1834) 
Nº de pastas descritas: 12 
 

93-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 147-A (1800-1833) 
Nº de pastas descritas: 23 
 

94-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 149 (1813-1826) 
Nº de pastas descritas: 8 
 

95-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 150 (1802-1803) 
Nº de pastas descritas: 10 
 

96-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 151 (1824-1825) 
Nº de pastas descritas: 8 
 

97-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 151-A (1825) 
Nº de pastas descritas: 5 
 

98-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 153 (1800-1816) 
Nº de pastas descritas: 12 
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99-  AHU_CU_Reino 

Reino Cx. 156 (1779-1801) 

Nº de pastas descritas: 23 

 
100-  AHU_CU_Reino 

Reino Cx. 157 (1738-1833) 
N.º de pastas descritas: 34 
 

101-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 158 (1776-1816) 
Nº de pastas descritas: 17 
 

102-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 158-A (1786-1824) 
Nº de pastas descritas: 41 
 

103-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 161 (1753-1818) 
Nº de pastas descritas: 29 
 

104-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 161-A (1818-1900) 
Nº de pastas descritas: 11 
 

105-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 164 (1700-1835) 
N.º de pastas descritas: 44 
 

106-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 164-A (1777-1834) 
N.º de pastas descritas: 88 
 

107-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 170 (1756-1802) 
N.º de pastas descritas: 27 
 

108-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 174 (1640-1837) 
N.º de pastas descritas: 72 
 

109-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 175 (1794-1813) 
Nº de pastas descritas: 25 
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110-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 177 (1799-1824) 
Nº de pastas descritas: 13 
 

111-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 178 (1821) 
Nº de pastas descritas: 16 
 

112-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 179 (1754-1820) 
Nº de pastas descritas: 55 
 

113-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 183 (1761-1819) 
Nº de pastas descritas: 36 
 

114-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 184 (1755-1832) 
Nº de pastas descritas: 62 
 

115-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 184-A (1711-1832) 
Nº de pastas descritas: 44 
 

116-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 187 (1750 - 1831) 
Nº de pastas descritas: 77 
 

117-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 189 (1781-1834) 
Nº de pastas descritas: 41 
 

118-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 193 (1671-1833) 
Nº de pastas descritas: 36 
 

119-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 196 (1812-1820) 
Nº de pastas descritas: 34 
 

120-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 197 (1750-1822) 
Nº de pastas descritas: 64 
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121-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 197-A (1822-1833) 
Nº de pastas descritas: 44 
 

122-  AHU_CU_Reino 
Reino caixa 199  
Nº de pastas descritas: 57  
 
 

123-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 200 (1750-1795) 
Pastas descritas: 47 
 

124-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 200-A (1773-1830) 
Nº de pastas descritas: 39 
 

125-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 202 (1754-1813) 
Nº de pastas descritas: 36 
 

126-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 207 (1521-1833) 
Nº de pastas descritas: 52 
 

127-  AHU_CU_Reino 
Reino caixa 208 (1765-1804) 
Nº de pastas descritas: 49 
 

128-  AHU_CU_Reino 
Reino caixa 208-A (1795-1827) 
Nº de pastas descritas: 43 
 
 

129-  AHU_CU_Reino 
Reino caixa 209 (1760-1825) 
Nº de pastas descritas: 114 
 

130-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx 210 (1818-1821) 
Nº de pastas descritas: 19 
 

131-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 214 (1693-1808) 
Nº de pastas descritas: 39 
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132-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 220 (1701-1826) 
Nº de pastas descritas: 68 
 

133-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 221 (1811) 
Nº de pastas descritas: 12 
 

134-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 228 (1793-1800) 
Nº de pastas descritas: 34 
 

135-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 231 (1808-1809) 
Nº de pastas descritas: 19 
 

136-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 232 (1780-1815) 
Nº de pastas descritas: 34 
 

137-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 238 (1800-1818) 
Nº de pastas descritas: 11 
 

138-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 240 (1807-1822) 
Nº de pastas descritas: 21 
 

139-  AHU_CU_Reino 

Reino Cx. 243 (1709-1819) 

Nº de pastas descritas: 66 
 

140-  AHU_CU_Reino 

Reino Cx. 248 (1812-1821) 

Nº de pastas descritas: 26 
 

141-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 252 (1704-1825) 
Nº de pastas descritas: 45 
 

142-  AHU_CU_Reino  
Reino Cx. 254 (1796-1831) 
Nº de pastas descritas: 73 
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143-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 260 (1734-1832) 
Nº de pastas descritas: 51 
 

144-  AHU_CU_Reino 

Reino Cx. 266 (1795-1833) 

Nº de pastas descritas: 45 

 
145-  AHU_CU_Reino 

Reino Cx. 269 (1734-1831) 
Nº de pastas descritas: 61 
 

146-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 287 (1708-1832) 
Nº de pastas descritas: 70 
 

147-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 288 (1701-1826) 
Nº de pastas descritas: 37 
 

148-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 291 (1709-1798) 
Nº de pastas descritas: 50 
 

149-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 291-A (1801-1832) 
Nº de pastas descritas: 13 
 

150-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 295 (1735-1834) 
Nº de pastas descritas: 51 
 

151-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 297 (1638-1820) 
Nº de pastas descritas: 103 
 

152-  AHU_CU_Reino 

Reino Cx. 298 (1780-1829) 

Nº de pastas descritas: 32 
 

153-  AHU_CU_Reino 

Reino Cx. 298-A (1788-1821) 

Nº de pastas descritas: 30 
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154-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 302 (1805-1809) 
Nº de pastas descritas: 25 
 

155-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 302-A (1805-1815) 
Nº de pastas descritas: 18 
 

156-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 315 (1783-1818) 
Nº de pastas descritas: 47 
 

157-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 319 (1803-1823) 
Nº de pastas descritas: 42 
 

158-  AHU_CU_Reino 

Reino Cx. 322 (1807-1828) 

Nº de pastas descritas: 18 

 
159-  AHU_CU_Reino 

Reino Cx. 322-A (1787-1828) 

Nº de pastas descritas: 18 

 

160-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 324 (1659-1834) 
Nº de pastas descritas: 77 
 

161-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 335 (1812-1846) 
Nº de pastas descritas: 25 
 

162-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 343 (1777-1830) 
Nº de pastas descritas: 48 
 

163-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 347 (1654-1885) 
Nº de pastas descritas: 28 
 

164-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 350 (1740-1832) 
Nº de pastas descritas: 12 
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165-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 353 (1643-1849) 
Nº de pastas descritas: 47 
 

166-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 354 (1797) 
Nº de pastas descritas: 28 
 

167-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 355 (1743-1833) 
Nº de pastas descritas: 35 
 

168-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 356 (1723-1825) 
Nº de pastas descritas: 63 
 

169-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 357 (1801-1818) 
Nº de pastas descritas: 31 
 

170-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 357-A (1818-1832) 
Nº de pastas descritas: 31 
 

171-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 364 (1721-1789) 
Nº de pastas descritas: 33 
 

172-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 364-A (1792-1818) 
Nº de pastas descritas: 35 
 

173-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 365 (1516-1832) 
Nº de pastas descritas: 36 
 

174-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 368-A (1780-1819) 
N.º de pastas descritas: 21 
 

175-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 368-B (1829) 
N.º de pastas descritas: 20 
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176-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 374-A (1801) 
N.º de pastas descritas: 11 
 

177-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 376 (1750-1827) 
N.º de pastas descritas: 27 
 

178-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 376-A (1820-1833) 
N.º de pastas descritas: 23 
 

179-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 377 (1778-1815) 
N.º de pastas descritas: 95 
 

180-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 377-A (1816-1832) 
N.º de pastas descritas: 37 
 

181-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 379 (1807) 
Nº de pastas descritas: 7 
 

182-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 380 (1807) 
Nº de pastas descritas: 8 
 

183-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 383 (1740-1832) 
N.º de pastas descritas: 84 
 

184-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 384 (1754-1830) 
Nº de pastas descritas: 26 
 

185-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 385 (1750-1830) 
Nº de pastas descritas: 22 
 

186-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 386 (1776-1844) 
N.º de pastas descritas: 41 
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187-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 387 (1789-1866) 
N.º de pastas descritas: 10 
 

188-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 390 (1777-1827) 
N.º de pastas descritas: 39 
 

189-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 391 (1718-1855) 
Nº de pastas descritas: 27 
 

190-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 391-A (1812-1831) 
Nº de pastas descritas: 26 
 

191-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 397-A (1759-1831) 
N.º de pastas descritas: 45 
 

192-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 405 (1803) 
Nº de pastas descritas: 2 
 

193-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 406 (1790-1833) 
Nº de pastas descritas: 52 
 

194-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 407 (1800-1822) 
Nº de pastas descritas: 21 
 

195-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 407-A (1828-1832) 
Nº de pastas descritas: 1 
 

196-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 409-A (1810-1832) 
Nº de pastas descritas: 3 
 

197-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 410 (1625-1833) 
Nº de pastas descritas: 37 
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198-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 417 (1796-1816) 
Nº de pastas descritas: 38 
 

199-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 427 (1821-1833) 
Nº de pastas descritas: 11 
 

200-  AHU_CU_Reino 
Reino Cx. 439 (1798-1831) 
Nº de pastas descritas: 17 
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Índículo dos Documentos das sub – divisões do Reino Séculos XVII – XVIII – XIX 
 
Caixa 1. (actual caixa 13) Nº V. 2661 
 
Documentos sobre: 
 
Aclamação de D. Miguel I  
 
Açúcar  
 
Agricultura 
 
Águas 
 
Academias Militares da Marinha e Comércio do Porto e das Ciências 
 
Alemães 
 
Alfaiate Francês 
 
Alforria (Cartas de) 
 
Almeida Garrett 
 
Almoxarifados 
 
–   Séculos XVII – XVIII – XIX –  
 
Anos 1607 a 1851 
 
 
 
Caixa 2. (Actual caixa 14) Nº V. 2664 
 
Documentos sobre: 
 
Anil 
 
Armada Espanhola 
 
Armazéns da Guiné e Índia 
 
Armazéns do Reino 
 
Azeite de Peixe e Oliveira 
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Avelar Brotero (Família de) 
 
Bancos 
 
Barca e Ponte de Sacavém 
 
Barcos a vapor  
 
Basílica de Mafra 
 
Belas, Queluz, Sintra 
 
Bibliografia 
 
Bibliotecas e Arquivos 
 
Bolacha 
 
Botânica 
 
– Séculos XVII – XVIII – XIX – 
 
Anos 1608 a 1833 
 
 
Caixa 3. (actual caixa 15) Nº V. 2706 
 
Documentos sobre: 
 
Bula da Cruzada 
 
Caldeira da Pampulha 
 
Câmaras de Lisboa e Porto (Senado das) 
 
Câmaras dos Pares e Deputados 
 
Carnes (Provimento das)   
 
Cartografia 
 
Casa de Bragança 
 
Casa dos Cinco 
 
Casa de Expostos no Alentejo 
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– Séculos XVII – XVIII – XIX – 
 
Anos 1733 a 1834 
 
 
 
Caixa 4. (actual caixa 16) Nº V. 2672 
 
Documentos sobre: 
 
Casa da Índia 
 
Casa do Infantado 
 
Casa do Paço da Madeira 
 
Casa Pia 
 
Casa Real 
 
– Séculos XVII – XVIII – XIX – 
 
Anos 1616 a 1834 
 
 
 
Caixa 5. (actual caixa 17 e 17 – A) Nº V. 2656 e 2657 
 
Documentos sobre: 
 
Casa da Suplicação 
 
Casos Sociais 
 
Cativos 
 
Cavalos ou Caudelarias 
 
Coches 
 
Colégio dos Catecúmenos 
 
Colégio Militar da Luz 
 
Colégio dos Nobres 
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Colonização Francesa no Brasil 
 
Combate Naval 
 
Comissão Fiscal do Porto 
 
Companhias de Pernambuco, Paraíba, Pará e Maranhão 
 
Companhias da Ásia e Brasil 
 
Conselho de Estado 
 
Conselho da Fazenda 
 
Cônsules 
 
– Séculos XVII – XVIII – XIX – 
 
Anos 1601 a 1834 
 
 
 
Caixa 6. (actual caixa 18) Nº V. 2674 
 
Documentos sobre: 
 
Contratos 
 
Coral 
 
Cordoaria de Belém 
 
Correios 
 
Cosmógrafos 
 
Cronistas 
 
Degredados 
 
– Séculos XVII – XVIII – XIX – 
 
Anos 1617 a 1833 
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Caixa 7. (actual caixa 19 e 19 – A) Nº V. 2677 e 2678 
 
Documentos sobre: 
 
Desportos (Esgrima) 
 
Desembargo do Paço 
 
Diamantes 
 
Emigrados 
 
Ensino Público no Reino 
 
Erário Régio 
 
Escolas de Fiação de Seda, em Trás – os – Montes 
 
Escravatura (Abolição da) 
 
Escultores e Arquitectos 
 
Estatísticas 
 
Fábricas de Ferro 
 
Fábrica de Tecidos de Azeitão 
 
Fábrica (Real) das Sedas 
 
Falconeria Real 
 
Feitoria Inglesa no Porto 
 
Ferrarias 
 
Figo do Algarve 
 
– Séculos XVII – XVIII – XIX – 
 
Anos 1618 a 1833 
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Caixa 8. (actual caixa 20) Nº V. 2655 
 
Documentos sobre: 
 
Finanças 
 
Fogos Artificiais 
 
Fornos de Vale de Zebro e Outros 
 
Fortificação da Corte e Reino 
 
Fundição de Artilharia 
 
Geneologias 
 
Guerra Peninsular 
 
Guerra da Restauração 
 
Gilberto Antônio Rôla – De que se deu o nome a uma rua, em Alcântara 
 
– Séculos XVII – XVIII – XIX – 
 
Anos 1601 a 1833 
 
 
 
Caixa 9. (actual caixa 21) Nº V. 2690 e 2691 
 
Documentos sobre: 
 
Hidráulica 
 
Hospitais Diversos 
 
Hospital da Marinha 
 
Independência do Brasil 
 
– Séculos XVII – XVIII – XIX – 
 
Anos 1639 a 1833 
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Caixa 10. (actual caixa 22) Nº V. 2701 e 2702 
 
Documentos sobre: 
 
Instrumentos Matemáticos 
 
Invasões Francesas 
 
Inventos 
 
Irlandeses 
 
Jardim Botânico 
 
Jesuítas 
 
Junta do Comércio 
 
Junta do Proto – Medicáto 
 
Línguas ou Intérpretes 
 
– Séculos XVIII – XIX – 
 
Anos 1724 a 1833 
 
 
 
Caixa 11. (actual caixa 23) Nº V. 2675 e 2676 
 
Documentos sobre: 
 
Linho 
 
Livros 
 
Loterias 
 
Louça 
 
Lutas Liberais 
 
Máquinas e Máquinas Agronômicas 
 
Marfim 
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Medicina 
 
– Séculos XVII – XVIII – XIX – 
 
Anos 1617 a 1833 
 
 
 
Caixa 13. (actual caixa 25) Nº V. 2731 
 
Documentos sobre: 
 
Militares (Planos) 
 
Minas do Reino 
 
Mineralogia 
 
Misericórdia de Lisboa 
 
Moeda 
 
Ministério dos Negócios Estrangeiros 
 
Moinho 
 
Monumento e Estátuas 
 
Mouros 
 
Músicos e Música 
 
– Séculos XIV – XV – XVII – XVIII – XIX – 
 
Anos 1362 a 1834 
 
 
 
Caixa 14. (actual caixa 26) Nº V. 2722 
 
Documentos sobre: 
 
Naturalistas 
 
Naufrágios 
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–    Séculos XVIII – XIX – 
 
Anos 1756 a 1834 
 
 
 
Caixa 15. (actual caixa 27) Nº V. 2705 
 
Documentos sobre: 
 
Nitreira de Braço de Prata 
 
Numismática 
 
Obra do Dique do Arsenal 
 
Obras Reais de Mafra 
 
Obras do Palácio d’Ajuda 
 
Obras do Palácio do Pinheiro 
 
Obras da Praça do Comércio 
 
Obras da Ba [ixa] 
 
Oficina Literária do Arco do Cego 
 
Ordens Militares 
 
Orgãos (Artistas de) 
 
Participações de Falecimento de Oficiais da Marinha 
 
Penhores (Banca de) 
 
Pensões (Ordem de França sobre) 
 
Pescadores 
 
–    Séculos XVIII – XIX – 
 
Anos 1731 a 1834 
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Caixa 16. (actual caixa 28) Nº V. 2712 
 
Documentos sobre: 
 
Pescarias 
 
Pessoas Reais (Cartas do Rei D. João V e Cardeal da Mota) 
 
Philadelphia  
 
Pilotos (Projectos para o estabelecimento de) 
 
Polícia Marítima 
 
– Séculos XVIII – XIX – 
 
Anos 1736 a 1833 
 
 
 
Caixa 17. (actual caixa 29) Nº V. 2659 
 
Documentos sobre: 
 
Pinhões 
 
Pólvora 
 
Pontes de Benavente e Outras 
 
Porto de Portimão 
 
Porto de Lisboa (Regulamento para o) 
 
– Séculos – XVII – XVIII – XIX – 
 
Anos 1606 a 1833 
 
 
 
Caixa 18. (actual caixa 30) Nº V. 2719 
 
Documentos sobre: 
 
Praias da Junqueira 
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Porto de São Martinho 
 
Prata 
 
Projecto para alumiar a cidade e partes da polícia; policiar a cidade de Lisboa 
 
Publicações 
 
Química 
 
Quina 
 
Queijos (Oferta de) a Suas Magestades Católicas 
 
– Séculos XVIII – XIX –  
 
Anos 1742 a 1829 
 
 
 
Caixa 19. (actual caixa 31) Nº V. 2660 
 
Documentos sobre: 
 
Quinquilharias 
 
Reais Uxarias 
 
Real d’ Água 
 
Reedificação de Lisboa 
 
Restauração do Algarve 
 
Sabão 
 
Sal do Reino 
 
Santa Casa de Misericórdia de Lisboa e Porto 
 
Saúde 
 
– Séculos XII – XVIII – XIX – 
 
Anos 1607 a 1911 
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Caixa 20. (actual caixa 32) Nº V. 2699 
 
Documentos sobre: 
 
Sedição de Coimbra 
 
Seguros 
 
Serviço de Incêndios 
 
Sinos – Alcobaça 
 
Sociedades Secretas e Sociedade Real Marítima 
 
Tabaco 
 
Teatros 
 
Telégrafos 
 
Tenças 
 
Terramoto (1755) 
 
Terreiro público 
 
– Séculos XVII – XVIII – XIX – 
 
Anos 1699 a 1832 
 
 
 
Caixa 21. (actual caixa 33) Nº V. 2695 e 2695 – A 
 
Documentos Sobre: 
 
Testamentos 
 
Tinturaria 
 
Titulares 
 
Títulos Honoríficos 
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Tombo da Vila do Eixo 
 
Touradas no Rossio 
 
Tratados 
 
Tributos (Memória sobre) 
 
Trigo 
 
Universidade Coimbra 
 
Viagem Aerostática de Sunardi 
 
Zoologia 
 
Regimento das Boticas do Reino (Com 3 anexos) 
 
– Séculos XVII – XVIII – XIX – 
 
Anos 1656 a 1832 
 
 
 
Caixa 22. (actual caixa 34) Nº V. 2733 
 
Documentos sobre: 
 
O Conde e Palácio da Ega 
 
–    Séculos XVIII – XIX –  
 
Anos 1765 a 1817 
 
 
 
Títulos das Caixas das Sub – divisões do Reino, sem ordenação alguma, mas que 
compreendem os séculos XVII – XIX e suas quantidades. 
 
 
Alfândegas (Consulado) - Caixa 35, Nº V. 2670; Caixa 35, Nº V. 2671 
 
Barra de Aveiro - Caixa  
 
Construções Navais - Caixa 38, Nº V. 2669 
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Conventos, Igrejas, etc. - Caixa 41, Nº V. 2667; Caixa 39, Nº V. 2709 
 
Coutadas - Caixa 10, Nº V. 2689; Caixa 11, Nº V. 2694; Caixa 27, Nº V. 2705; Caixa 356, Nº V. 
1980 
 
Fábricas – Caixa 4, Nº V. 2680; Caixa 5 – A, Nº V. 2683; Caixa 7, Nº V. 2685; Caixa 7 – A, Nº V. 
2685; Caixa 8, Nº V. 2686; Caixa 8 – A, Nº V. 2686; Caixa 9, Nº V. 2687; Caixa 9 – A, Nº V. 
2688; Caixa 10, Nº V. 2689; Caixa 11, Nº V. 2694; Caixa 13, Nº V. 2661; Caixa 18, Nº V. 2674 
 
Juízes de Fora, Corregedores, Provedores, etc. – Caixa 19, Nº V. 2677; Caixa 19 - A, Nº V. 
2678; Caixa 23, Nº V. 2675; Caixa 26, Nº V. 2722; Caixa 27, Nº V. 2705 
 
Mulheres de Leite (Relação das) 
 
Padrões de Juros – Caixa 1, Nº V. 2654; Caixa 1 – A, Nº V. 2654; Caixa 2, Nº V. 2673; Caixa 3, 
Nº V. 2674; Caixa 4 – A, Nº V. 2680; Caixa 6, Nº V. 2684; Caixa 21, Nº V. 2690 / 2691; Caixa 26, 
Nº V. 2722; Caixa 33, Nº V. 2695; Caixa 33 – A, Nº V. 2695 – A; Caixa 125, Nº V. 1940; Caixa 
252, Nº V. 1928 
 
Pinhais Reais - Caixa 1, Nº V. 2654; Caixa 1 – A, Nº V. 2654; Caixa 2, Nº V. 2673; Caixa 3, Nº 
V. 2674; Caixa 4, Nº V. 2680; Caixa 4 – A, Nº V. 2680; Caixa 5, Nº V. 2683; Caixa 5 – A, Nº V. 
2683; Caixa 6, Nº V. 2684; Caixa 8, Nº V. 2686; Caixa 8 – A, Nº V. 2686; Caixa 9, Nº V. 2687; 
Caixa 10, Nº V. 2689; Caixa 14 – A, Nº V. 2664; Caixa 20, Nº V. 2655; Caixa 27, Nº V. 2705; 
Caixa 29, Nº V. 2659; Caixa 30, Nº V. 2719; Caixa 32, Nº V. 2699; Caixa 33, Nº V. 2695; Caixa 
38, Nº V. 2669; Caixa 95, Nº V. 2142; Caixa 125, Nº V. 1940; Caixa 252, Nº V. 1928; Caixa 295, 
Nº V. 2007; Caixa 365, Nº V. 1921 
 
Vinhos (Casa do Douro) - Caixa 59, Nº V. 2692 
 
Conde da Ega (Documentos relativos ao) – Caixa 34, Nº V. 2733 
 
Obras da Barra de Aveiro – Caixa 37, Nº V. 2750; Caixa 37 – A, Nº V. 2751 
 
Naus – Caixa 38, Nº V. 2669 
 
Juízes da Índia e Minas – Caixa 48 – A, Nº V. 2682 
 
Ouvidores – Caixa 48 – A, Nº V. 2682 
 
Requerimentos Diversos – Caixa 60, Nº V. 2662 
 
Inventos – Caixa 48, Nº V. 2681 
 
Introdução da Lã – Caixa 43, Nº V. 2697 
 
Negócios dos Jesuítas – Caixa 74, Nº V. 2742 
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Notícias do Algarve – Caixa 74, Nº V. 2742 
 
 
Ministério do Ultramar 
Cooerdenação Interterritorial  
 
Arquivo Histórico Ultramarino 
(Palácio da Ega) 
 
Prof. Borges de Macedo 
 
Caixas do Reino existentes no Arquivo Histórico Ultramarino que têm alguma referência 
sobre Presos e Degredados 
 
Caixas:  
 
17  - Nº V. 2656 
18 - Nº V. 2674 
48 - Nº V. 2681 
122 - Nº V. 1992 
144 - Nº V. 2193 
145 - Nº V. 2192 
181 - Nº V. 2249 
184 - Nº V. 2141 
188 - Nº V. 1983 
212 - Nº V. 2059 
214 - Nº V. 1922 
215 - Nº V. 1972 
225 - Nº V. 2005 
238 - Nº V. 2182 
246 - Nº V. 2041 
263 - Nº V. 1959 
275 - Nº V. 1939 
315 - Nº V. 2135 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 1 (1489-1612) 
N.º de pastas descritas: 123 
Assuntos: juros assentados na casa da Índia; direitos do Consulado; naus da Índia; contratos 
da Fazenda Real; açúcar do Brasil; solicitação de cargos na Casa da Índia; alistar marinheiros 
para a Armada Real no Algarve; salitre; esmola para o hospital de todos os santos; madeiras; 
tratados de paz; dívidas da Fazenda Real ao cofre dos cativos; casa dos direitos reais; 
convento de Santa Clara de Lisboa; canonização de São frei Pedro Gonçalves Telmo e São 
Gonçalo de Amarante. 
 

1-  1489, Março, 26 – 1592, Maio, 28 
CARTAS (2) de mercê e de doação (5) do rei D. João II ao seu primo, duque de Beja 
e de Viseu, D. Manuel, de fronteiro-mor e de condestável do Reino; e de doação 
das vilas de Beja, de Salvaterra de Magos, do julgado de Lafões, da vila de Porto de 
Mós e da Covilhã. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 1. 
 

2-  1588, Novembro, 29, Lisboa 
ALVARÁ do rei D. Filipe I ordenando ao vedor da Fazenda Real e ministro de seu 
Conselho de estado, João Gomes Silva, que faça registrar no livro dela a quantia 
em dinheiro de juros que Fernão de Álvares da Cunha tinha assentado na Casa da 
Índia e deixou ao Hospital de Nossa Senhora da Vitória em Lisboa para 
sustentação dos seus enfermos. 
Anexo: instrumento de doação. 
Obs.: publicado no boletim do AHU, Vol. I, 1950, sob o nº 3, pág. 144; e o 
instrumento foi publicado no boletim do AHU, Vol. I, 1950, sob o nº 2, pág. 142. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 2. 
 

3-  [ant. 1596, Outubro, 22] 
REQUERIMENTO de Violante, esposa de Manuel da Guerra, ao rei [D. Filipe I], 
solicitando provisão que ordene se faça pagamento de uma quantia em dinheiro ao 
seu marido, visto ter gasto o dinheiro recebido em diligências do serviço real e não 
em benefício próprio. 
Anexo: carta, atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 3. 
 

4-  [ant. 1600, Fevereiro, 23] 
REQUERIMENTO de Catarina Lopes ao rei [D. Filipe II] solicitando que na Casa 
da Índia se passe certidão do que consta no livro 3.º a fim de cobrar o que se deve a 
seu irmão Pedro Lopes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 4. 
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5-  1600, Junho, 26 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre as ordens dadas ao 
Conselho da Fazenda para se guardarem os regimentos, particularmente o da arca. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 5. 
 

6-  1601, Janeiro, 21 [Lisboa] 
CARTA PATENTE do rei [D. Filipe II] nomeando D. Manuel de Sousa no posto de 
capitão de Infantaria com a finalidade de levantar uma companhia na vila de 
Tomar e sua comarca à ordem de seu pai D. João de Sousa. 
Obs.: fragmento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 6. 
 

7-  [ant. 1601, Março, 2] 
REQUERIMENTO de Manuel de Paiva ao rei [D. Filipe II] solicitando que não se 
ponha obstáculos a sua entrada na Casa da Índia para despachar suas fazendas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 7. 
 

8-  1601, Março, 3, Lisboa 
CERTIDÃO de Jorge Soares [...] declarando quanto recebe João de Almeida por 
ano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 8. 
 

9-  [1601, Março, 29] 
CARTA informando a petição dos oficiais da Câmara da vila de Setúbal, ao rei [D. 
Filipe II] solicitando que as tomadias fossem julgadas pelo juiz da Alfândega e não 
pelo feitor contratador do contrato dos três por cento, Manuel Vargas. 
Anexo: certidões, provisões, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 9. 
 

10-  1601, Novembro, 29 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ordenando que os embargos 
e mais razões, provocadas pelas pautas feitas para a arrecadação dos direitos do 
consulado, da cidade do Porto, se determinem pelos juízes dos Feitos Reais da 
Casa da Suplicação, sendo ouvida a dita cidade, recebendo-os o Conselho da 
Fazenda, caso o contratador não queira, até ser determinada a causa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 10. 
 

11-  ����1602, Abril, 18 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre o estanco dos vinhos 
do Brasil; a remoção do arrendamento das casas a Ambrósio de Ataíde, fazendo-se 
novos contratos individuais; a construção de naus na Índia e para a carreira das 
Índias; sobre o pagamento do frete da nau “Conceição”, que trouxe pimenta para o 
Reino, e a análise que se fez à pimenta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 11. 
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12-  [ant. 1602, Julho, 5] 
REQUERIMENTO de Catarina Vitória ao rei [D. Filipe II] solicitando mandado 
para receber o pagamento de uma tença que lhe foi concedida por mercê real e que 
lhe foi paga incompleta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 12. 
 

13-  1602, Julho, 9, Sintra 
CARTA do provedor da Comarca de Alenquer, Francisco Gomes, ao rei [D. Filipe 
II] informando o requerimento de Cristóvão Soares sobre umas terras próximas a 
Sintra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 13. 
 

14-  ����1602, Agosto, 21 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre consultas do Conselho 
da Fazenda acerca do juiz da Balança Fernão Coelho que pede aumento de 
ordenado; Domingos Borges que pede provisão para receber uma quantia em 
dinheiro pela Casa da Índia, Luísa e Maria de Abranches, do almoxarife da 
Azambuja, Pedro Nunes que pede renúncia do ofício para quem casar com sua 
irmã, do comissário do Algarve, frei Manuel de Santo Antônio; do almoxarife e 
recebedor das sisas dos panos de Vila do Conde, Francisco Ribeiro Carneiro e do 
fidalgo Antônio Carvalho e seu moço Francisco Batista que pede a serventia do 
ofício de guarda-mor do Recife. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 14. 
 

15-  1602, Outubro, 14 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre se tomarem fianças 
aos tesoureiros das obras pias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 15. 
 

16-  1602, Outubro, 29 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre se fazer um rol de 
todas as dívidas de provisões de partes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 16. 
 

17-  1602, Novembro, 5 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre as fianças que se hão-
de tomar aos contratos reais e aos contratadores da Real Fazenda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 17. 
 

18-  ����1602, Novembro, 22 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre uma consulta da 
Fazenda para se fazer pagamento na Alfândega aos carregadores do açúcar do 
Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 18. 
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19-  [ant. 1603, Fevereiro, 5] 
REQUERIMENTO do capitão Sebastião da Costa Valente ao rei [D. Filipe II] 
solicitando provisão para citar o procurador da Fazenda Real a fim de cobrar os 
rendimentos de uma marinha em Setúbal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 19. 
 

20-  1603, Fevereiro, 6 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre o pedido das freiras 
de Aravello para que se pague anualmente em dinheiro o valor das especiarias que 
receberam de esmola de D. Sebastião por não poderem mandar arrecadá-las.  
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 20. 
 

21-  1603, Março, 2 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] mandando proceder contra 
os oficiais da Câmara do Porto por terem impedido a cobrança dos direitos do 
consulado ao contratador deles, Manuel Gomes da Costa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 21. 
 

22-  1603, Abril, 26 
REQUERIMENTO de Pedro Borges de Sousa ao rei [D. Filipe II]. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 22. 
 

23-  1603, Maio, 7 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre uma consulta da 
Fazenda permitindo que Lourenço de Cáceres sirva de tesoureiro da Arca, em 
lugar de Luís do Amaral, com a obrigação de tomar as fianças dos contratos e 
arrendamentos que pertencem a arca. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 23. 
 

24-  [post. 1603, Novembro, 14] 
REQUERIMENTO do conde do Redondo ao rei [D. Filipe II] solicitando 
pagamento do juros que têm na Casa da Índia, conforme certidão inclusa, por ser 
parte do dote de sua falecida esposa Francisca da Silveira e agora pertencer a 
herança de seus filhos, e que sejam pagos nos contratadores dos portos durante o 
ano de 1604. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 24. 
 

25-  1604, Março, 22 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre se passar provisão 
proibindo que os oficiais da Casa da Índia façam estanco nas sacas que vão 
recolher a pimenta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 25. 
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26-  1604, Março, 22 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre se passar provisão 
proibindo os guardas-mores das naus da Índia de fazer estanco da água que se há 
de vender nelas e os carpinteiros de trabalhar em serviço dos particulares que 
embarcam nas ditas naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 26. 
 

27-  1604, Abril, 29 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre o provimento dos 
ofícios de escrivão dos Armazéns e Casa de Ceuta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 27. 
 

28-  1604, Outubro, 23 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre a ordem para que as 
consultas da Fazenda venham assinadas por todos os ministros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 28. 
 

29-  1604, Novembro, 24  
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] proibindo que se dêem às 
partes as cópias das cartas régias sobre seus pedidos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 29. 
 

30-  1604, Dezembro, 7 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre se guardar 
privativamente o regimento do recém-criado Conselho da Índia e que os outros 
tribunais remetem ao dito conselho todos os papéis que a ele disserem respeito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 30. 
 

31-  [ant. 1604, Dezembro, 17] 
REQUERIMENTO dos oficiais e soldados das caravelas “Conceição” e “Santo 
António” ao rei [D. Filipe II], solicitando pagamento dos soldos que lhes são 
devidos, relativos ao serviço prestado durante a viagem a Santa Helena, até o dia 
de sua entrada em Lisboa. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 31. 
 

32-  1605, Setembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento de 
Simão Soares, solicitando a serventia do ofício de escrivão do auditório da Casa da 
Moeda de Lisboa, que está servindo enquanto a viúva do último proprietário 
Antônio Nunes Coelho, Isabel Freire, não casar uma de suas filhas. 
Anexo: consulta. 
Obs.: resolução do vice-rei de Portugal D. Pedro de Castilho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 32. 
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33-  1605, Novembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento de 
Miguel de Pavia, solicitando que se dê a serventia de seu ofício de guarda-mor da 
Casa da Índia a Gaspar de Oliveira. 
Obs.: resolução do vice-rei de Portugal D. Pedro de Castilho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 33. 
 

34-  1605, Novembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento de 
Atanásio do Amaral, solicitando nova serventia de 6 meses para servir o ofício de 
guarda dos Livros da Casa da Índia, visto os impedimentos do proprietário Jorge 
de Azevedo. 
Obs.: resolução do vice-rei de Portugal D. Pedro de Castilho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 34. 
 

35-  1605, Novembro, 23 
INSTRUMENTO em pública forma referindo a vila de Avis. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 35. 
 

36-  1606, Janeiro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento de 
Luís Machado, solicitando renovação da serventia dos ofícios de escrivão das sisas 
da távola do lugar do Cartaxo e arredores, enquanto durar a menoridade de seu 
primo, filho do antigo proprietário Francisco Fernandes. 
Anexo: consulta. 
Obs.: resolução do vice-rei de Portugal D. Pedro de Castilho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 36. 
 

37-  1606, Janeiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento de 
Manuel Serrão, solicitando renovação da serventia do ofício de escrivão do 
meirinho das execuções da Casa da Índia enquanto durar o impedimento do 
proprietário Duarte de Pavia [Paiva ?]. 
Obs.: resolução do vice-rei de Portugal D. Pedro de Castilho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 37. 
 

38-  1606, Maio, 11 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre o requerimento do 
contratador dos direitos que vieram da Índia, Gonçalo Ferreira, solicitando que se 
declarem as pessoas de quem se hão de arrecadar os direitos das fazendas que tem 
registradas nos cadernos da carga das naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 38. 
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39-  1606, Setembro, 13 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre se deixar a Manuel 
Gomes da Costa ou seus procuradores arrecadarem os direitos do consulado na 
Casa da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 39. 
 

40-  1606, Setembro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento de 
Ventura de Albuquerque, solicitando permissão para levantar gente de mar para a 
Armada Real no Algarve. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 40. 
 

41-  1606, Outubro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre a serventia do 
ofício de almoxarife da Pólvora. 
Obs.: resolução do vice-rei de Portugal D. Pedro de Castilho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 41. 
 

42-  1606, Novembro, 3 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] concedendo a Francisco 
Gonçalves o ofício de contra-mestre dos Reparos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 42. 
 

43-  1606, Novembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento de 
Estevão de Almeida, solicitando a serventia do ofício de almoxarife do armazém 
da Artilharia. 
Obs.: resolução do vice-rei de Portugal D. Pedro de Castilho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 43. 
 

44-  1607, Janeiro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o exame feito a 
relação feita por Baltazar de Azeredo acerca do custo com os mil quintais de salitre 
refinado e apurado para se fazer pólvora de espingarda. 
Obs.: resolução do vice-rei de Portugal D. Pedro de Castilho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 44. 
 

45-  1607, Fevereiro, 28 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre o requerimento D. 
Brites de Lara de Meneses, solicitando ser tratada com as honras e prerrogativas 
dadas ao seu falecido marido D. Pedro de Meneses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 45. 
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46-  1607, Março, 18, Lisboa 
DESPACHO do Conselho da Fazenda sobre a provisão que concede esmola ao 
Hospital [Real] de Todos os Santos [de Lisboa]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 46. 
 

47-  1607, Março, 27 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre a arrecadação dos 
direitos do consulado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 47. 
 

48-  1607, Março, 27 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre as providências para 
se guardarem as embarcações que se encontram no rio de Lisboa, vistos os danos 
ocorridos nos navios da Armada, relatados por D. Luís Fajardo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 48. 
 

49-  1607, Março, 27 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre o registro dos navios 
estrangeiros que saem do porto de Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 49. 
 

50-  1607, Maio, 28 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre o requerimento de 
Antônio Rodrigues que pede o ofício de guarda da Ribeira das Naus de Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 50. 
 

51-  1607, Junho, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento de 
Cosmo Dias Lobo, solicitando o ofício vago de escrivão da Alfândega de Faro. 
Obs.: resolução do vice-rei de Portugal D. Pedro de Castilho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 51. 
 

52-  1607, Setembro, 4 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre o pagamento da 
guarda alemã ser feito em uma das casas dos direitos reais da cidade de Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 52. 
 

53-  1607, Setembro, 4 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre a devassa que se deve 
tirar do tesoureiro, almoxarifes e demais pessoas que constam da lista do conde de 
Sabugal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 53. 
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54-  1607, Outubro, 11 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre a pretensão de D. 
Francisco Telo que no ano de 1603 serviu como capitão-mor das naus da Índia e de 
lá trouxe muitas fazendas e foi feito o desconto costumado, do qual se queixa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 54. 
 

55-  1607, Novembro, 13 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre se aprontar com 
brevidade as caravelas que vão explorar a costa entre o cabo Negro e o da Boa 
Esperança. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 55. 
 

56-  1607, Dezembro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento de 
Pascoal Ribeiro Cordovil, solicitando a propriedade do ofício de feitor e recebedor 
do consulado da Alfândega de Lagos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 56. 
 

57-  [ant. 1607, Dezembro, 19] 
REQUERIMENTO de Cornélio João ao rei [D. Filipe II] solicitando embargo do 
mandado dos filhos de Jácome, a fim de receber a dívida destes. 
Anexo: autos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 57. 
 

58-  1607, Dezembro, 25, Lisboa 
AUTO de apresentação de uma petição de Nuno Dias Carlos e citação de Jorge 
Fernandes para pagar a Fazenda Real uma quantia em dinheiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 58. 
 

59-  1607, Dezembro, 25 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre os requerimentos de 
partes serem tratados em Portugal nos tribunais a que tocarem e sobre não 
permitir a presença de delinquentes e homiziados nos locais em que se encontrar o 
rei. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 59. 
 

60-  [post. 1608, Janeiro, 1] 
REQUERIMENTO do provedor do Reino do Algarve, Pedro de Mariz Pereira, ao 
rei [D. Filipe II], solicitando ajuda de custo, paga no direito das fazendas que vão 
chegar de São Tomé, visto o aumento do trabalho que terá para conferir a descarga 
dos navios carregados de açúcar e marfim. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 60. 
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61-  1608, Outubro, 27 
CERTIDÃO do oficial ordenado do Registro de Escrivania, Diodato Felice, a D. 
Luís da Silva. 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 61. 
 

62-  [ant. 1608, Dezembro, 13] 
REQUERIMENTO do bispo D. Jorge de Ataíde, comendatário de Alcobaça, ao rei 
[D. Filipe II], solicitando providências contra o guarda-mor do pinhal de Leiria, 
devido a irregularidade na plantação de árvores nas terras da abadia. 
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 62. 
 

63-  1608 
LEMBRETE sobre o apresto da armada. 
Obs.: o documento estava na caixa 365. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 63. 
 

64-  1609, Setembro, 22, Santarém 
CARTA do [provedor] Marcos [de Sá] ao rei [D. Filipe II] sobre as madeiras 
cortadas nas terras de Agostinho Rebelo [em Santarém]. 
Anexo: auto, requerimento, alvará. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 64. 
 

65-  [1609] 
TRATADO de paz entre a Espanha e as Províncias Unidas. 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 65. 
 

66-  1610, Janeiro, 1 [Viana] 
ASSENTO da provisão de um ofício concedido a Manuel Pereira em Viana. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 66. 
 

67-  [ant. 1610, Janeiro, 4] 
REQUERIMENTO de Vicente de Carvalho, solicitando certidão do tempo em que 
serviu na Casa da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 67. 
 

68-  1610, Janeiro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento do 
contador dos Contos do Reino e Casa, Lopo Cabreira, solicitando pagamento dos 
ordenados vencidos, lançando-se a quantia devida na folha dos contadores do 
presente ano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 68. 
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69-  1610, Fevereiro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento do 
contador dos Contos do Reino e Casa, Gil Nunes de Leão, solicitando pagamento 
dos ordenados vencidos no último semestre de 1604. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 69. 
 

70-  1610, Fevereiro, 15, Lisboa 
AUTO dos papéis de uma fiança feita por Manuel Gomes de Elvas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 70. 
 

71-  1610, Fevereiro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento de 
Maria Ramos, viúva de Pedro Fernandes, solicitando a propriedade do ofício de 
guarda dos Armazéns e Tercenas do Reino, no qual serviu seu marido por mais de 
40 anos, para quem casar com uma de suas filhas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 71. 
 

72-  1610, Fevereiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da [Índia] ao rei [D. Filipe II] sobre se ordenar aos 
oficiais da Fazenda que defiram os despachos que se dão sobre se extinguirem os 
juros e tenças, como foi o caso de Francisco de Faria Severim que não conseguiu 
certidão do processo por estarem os despachos retidos no Conselho da Fazenda; e 
que os demais funcionários daquele conselho passem as certidões e dêem os 
despachos necessários aos negócios de outros tribunais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 72. 
 

73-  1610, Fevereiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento de 
João Henriques Mascarenhas, solicitando não ser preso pelas culpas de seu ofício 
de contador do mestrado da Ordem e Cristo. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 73. 
 

74-  [post. 1610, Março, 14] 
REQUERIMENTO de Antônio de Soure ao rei [D. Filipe II] solicitando o 
pagamento de um mandado, referente aos seus carregamentos e ao lugar de moço 
da Câmara. 
Anexo: provisão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 74. 
 

75-  1610, Maio, 22 [Lisboa] 
CARTA do [secretário de Estado do Governo de Portugal, Cristóvão Soares] ao rei 
[D. João V] sobre uma portaria do conde da Vidigueira a respeito do despacho de 
uns papéis no Conselho da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 75. 
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76-  1610, Maio, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento de 
Pedro Álvares de Abreu, filho de Antônio de Abreu, solicitando o pagamento dos 
juros que tem assentados na Casa da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 76. 
 

77-  1610, Maio, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o açúcar comprado 
em São Tomé por um religioso do convento de Nossa Senhora da Visitação de Vila 
Verde, que foi embargado pelo contratador de São Tomé por falta de pagamentos 
dos impostos costumeiros, sem se levar em conta que foi comprado com dinheiro 
de esmolas tiradas em Angola, com o objetivo de se construir o retábulo da capela-
mor da igreja do dito mosteiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 77. 
 

78-  1610, Junho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento do 
almotacé-mor Nicolau de Faria, solicitando o pagamento de uma ajuda de custo 
que lhe foi concedida, a ser cobrada nas sobras das alfândegas do Reino ou ao 
tesoureiro do dinheiro que se arrecada na nova Junta da Fazenda ou nos direitos 
das fazendas das primeiras naus que se esperam da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 78. 
 

79-  1610, Junho, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento de 
Antônio Pereira de Berredo que pede o pagamento de uma ajuda de custo que lhe 
foi concedida para auxiliá-lo nas despesas de sua viagem a África. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 79. 
 

80-  1610, Julho, 22, Lisboa 
CONSULTA da Mesa da Consciência e Ordens ao rei [D. Filipe II] sobre as dívidas 
da Fazenda Real ao cofre dos cativos. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 80. 
 

81-  1610, Julho, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento de 
Antônio Fernandes Paes que solicita que se mande tirar devassa contra as pessoas 
que tiraram fazendas da nau Nossa Senhora Penha de França, sonegando os direito 
da Fazenda Real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 81. 
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82-  1610, Julho, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o pagamento de 
uma ajuda de custo a D. Estevão de Faro, do Conselho de Estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 82. 
 

83-  [1610, Agosto, 19, Lisboa] 
CONSULTA do Conselho [da Índia] sobre o lance dado por Manuel Dias Carlos 
nos fretes e direitos das naus “Monte do Carmo” e “Capitania”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 83. 
 

84-  1610, Agosto, 19, Lisboa 
CONSULTA do Desembargo do Paço ao rei [D. Filipe II] sobre alguns ofícios de 
justiça do Juízo da Índia serem providos pelo Conselho da Fazenda, de forma 
errada, visto que o provimento deles pertence à mesa do Paço. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 84. 
 

85-  1610, Agosto, 30 [Lisboa] 
ESCRITO [do secretário de Estado do governo de Portugal] Cristóvão Soares, 
remetendo papéis para serem despachados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 85. 
 

86-  1610, Setembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento do 
contratador das naus “Monte do Carmo” e “Capitania”, Belchior Gomes de Elvas, 
solicitando que o licenciado Antônio Bezerra tire devassa dos roubos ocorridos na 
descarga do fato miúdo da nau “Monte do Carmo”, em que muitas fazendas não 
pagaram direitos, visto que o corregedor [?] da Corte, Belchior Pimenta, está muito 
atarefado. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo) carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 86. 
 

87-  1610, Outubro, 24, Lisboa 
CERTIDÃO do [escrivão das Armadas] Diogo Botelho, declarando que [Luís 
Pereira] serviu ao lado do rei D. Sebastião na batalha de Alcácer Quibir e foi lá 
cativo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 87. 
 

88-  1610, Novembro, 3, Lisboa 
OFÍCIO dos conselheiros do Conselho da Fazenda ao [vice-rei de Portugal, 
marquês de Castelo Rodrigo, D. Cristóvão de Moura] sobre as ofensas ditas por D. 
Jorge Mascarenhas aos ditos conselheiros, solicitando a prisão imediata de D. Jorge 
na cadeia do Castelo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 88. 
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89-  1610, Dezembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimentos de 
Maria de Seixas que solicita um pagamento, declarando que este não pode ser feito 
no momento, visto que a prioridade é se aprontarem as naus para sair com 
brevidade. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 89. 
 

90-  1611, Janeiro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento do 
moço da Câmara Manuel Velho que serve há mais de 10 anos no ofício de alcaide 
do mar e armazéns, solicitando a propriedade do dito ofício, visto o proprietário 
Francisco Fernandes ser doente e de avançada idade e ter renunciado o mesmo no 
suplicante. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 90. 
 

91-  [ant. 1611, Maio, 4] 
REQUERIMENTO de Antônio Ruiz Cartagena, solicitando levantamento da 
notificação para cobrar uma pensão a João Nunes Correia. 
Anexo: autos, procuração. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 91. 
 

92-  [ant. 1611, Setembro, 28] 
REQUERIMENTO de Manuel Rodrigues Correia ao rei [D. Filipe II], solicitando 
permissão para deixar por herança a um filho seu o ofício de comprador da Casa 
da Moeda de Lisboa, que lhe pertence. 
Anexo: consulta (minuta) alvará, certidão, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 92. 
 

93-  [post. 1611, Outubro, 28] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao [conselheiro do Conselho 
da Fazenda e vedor da Fazenda], conde de Faro, [D. Estevão de Faro], sobre os 
direitos que se devem do que se compra para provimento das armadas da Coroa 
de Castela. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 93. 
 

94-  [1611, Dezembro, 26] 
INFORMAÇÃO sobre o carregamento de uma nau. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 94. 
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95-  1611, Dezembro, 29 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre consultas do Conselho 
da Fazenda, para se fundir o sino do mosteiro de Nossa Senhora da Graça e se 
pagar um rédito da comenda que tem na Casa da Índia; concedendo aos oficiais da 
confraria do Santíssimo Sacramento do Funchal uma mercê em azeite e cera; e 
concedendo propriedades ao desembargador Antônio de Carvalho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 95. 
 

96-  [ant. 1612, Janeiro, 4] 
REQUERIMENTO de Ambrósio Pinto ao rei [D. Filipe II] solicitando novo prazo 
de umas casas em que são foreiros os oficiais dos Armazéns do Reino. 
Anexo: instrumento de aforamento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 96. 
 

97-  1612, Janeiro, 4, Cascais 
OFÍCIO agradecendo os favores recebidos e pedindo a liberdade do irmão, preso 
por ordem de D. Antônio. 
Obs.: fragmento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 97. 
 

98-  [ant. 1612, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTO de Antônio de Aguiar ao rei [D. Filipe II] solicitando ordens 
para que Francisco de Faria lhe devolva a portaria que lhe concedeu a propriedade 
do ofício de porteiro da porta da Ribeira das Naus. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 98. 
 

99-  [1612, Fevereiro, 26] 
CERTIDÃO de Marcos da Costa Manuel. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 99. 
 

100-  [ant. 1612, Março, 19] 
REQUERIMENTO de Antônio Dias Velha e seu filho João Vaz Correia ao rei [D. 
Filipe II] solicitando certidão e despacho de sua petição, em que se queixavam dos 
oficiais do duque de Bragança que cobravam direitos dos quais não tinha nenhuma 
carta de doação, das marinhas que os suplicantes exploravam, tinham concessão 
régia e pagavam todos os impostos a Coroa. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 100. 
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101-  [1612] Abril, 1 
OFÍCIO de Meira Baracha ao [escrivão da Fazenda] Diogo Soares sobre o 
provimento de um ofício. 
Anexo: provisão. 
Obs.: mau estado; documento em pergaminho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 101. 
 

102-  [ant. 1612, Abril, 3] 
REQUERIMENTO do escrivão da Casa [da Índia] Antônio [Carneiro da Silva] ao 
rei [D. Filipe II] solicitando pagamento pelos trabalhos [feitos no despacho da 
armada]. 
Obs.: fragmentos. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 102. 
 

103-  [ant. 1612, Abril, 14] 
REQUERIMENTO de Manuel de Bulhão ao rei [D. Filipe II] solicitando certidão do 
livro do consulado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 103. 
 

104-  1612, Maio, 18, Coimbra 
CARTA do provedor da comarca da cidade de Coimbra, Pedro Teixeira de 
Albornos ao rei [D. Filipe II] informando o requerimento de Manuel Dias que 
requer renovação do provimento do ofício de escrivão. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 104. 
 

105-  [ant. 1612, Junho, 6] 
REQUERIMENTO de João Rodrigues Machado ao rei [D. Filipe II] solicitando 
pagamento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 105. 
 

106-  1612, Julho, 8, Madri 
DESPACHO concedendo ao correio de cavalo, Antônio de Aguiar, a dispensa do 
pagamento dos direitos na Chancelaria da carta do ofício de porteiro da Ribeira de 
Lisboa. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 106. 
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107-  1612, Julho, 11 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] concedendo como dote de 
casamento a André Godinho que serve de tabelião do Público, Judicial e Notas da 
Atalaia e sua mulher Maria Vieira, a mercê de renunciar a serventia do ofício de 
escrivão de uma das naus da carreira da Índia em pessoa apta. 
Anexo: requerimento, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 107. 
 

108-  1612, Julho, 16, Lisboa 
ALVARÁ do rei D. Filipe II estipulando o ordenado de Manuel de Bulhão a quem 
foi concedido o ofício de guarda do consulado. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 108. 
 

109-  [ant. 1612, Julho, 21] 
REQUERIMENTO de D. Cristovão de Sousa ao rei [D. Filipe II] solicitando 
pagamento de uma quantia que lhe foi concedida. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 109. 
 

110-  1612, Julho, 25 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre o pagamento que 
deve ser feito a João Canferebeque [sic], cônsul dos alemães. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 110. 
 

111-  1612, Julho, 27, Lisboa 
RECIBO do que se pagou aos tanoeiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 111. 
 

112-  1612, Agosto, 14, Lisboa 
AUTO de renúncia do ofício de uma das escrivaninhas das naus da Índia, que 
pertencia ao falecido Bartolomeu Nunes de Paiva, em pessoa apta; papéis 
apresentados pela viúva Maria de Sousa Raposa, por seu procurador Francisco 
Rodrigues. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 112. 
 

113-  [ant. 1612, Agosto, 25] 
REQUERIMENTO do almoxarife dos mantimentos, Aleixo de Leão, ao rei [D. 
Filipe II] solicitando pagamento de uma quantia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 113. 
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114-  1612, Setembro, 5 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre se fazer pagamento ao 
almoxarife dos Armazéns do consulado. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 114. 
 

115-  [ant. 1612, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO da marquesa de Laguna, Maria de Vilhena, ao rei [D. Filipe II], 
solicitando ordens para o Conselho da Fazenda lhe passar padrão de juros de uma 
quantia em dinheiro e declare por consulta a dúvida que têm para não pagarem a 
suplicante uma provisão firmada pelo dito rei ao seu pai, que a renunciou na 
suplicante por instrumento público. 
Anexo: requerimentos, certidões, provisões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 115. 
 

116-  [ant. 1612, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO dos almoxarifes das Casas dos Direitos Reais de Lisboa, ao rei 
[D. Filipe II] solicitando o pagamento do resto do rendimento de cada uma das 
casas do ano de 1612. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 116. 
 

117-  [ant. 1612, Novembro, 17] 
REQUERIMENTO do corretor dos contratos da Fazenda e negócio delas, João 
Rebelo, ao rei [D. Filipe II] solicitando verba para fazer obras nas casas que foram 
de João Pacheco a fim de lá morar e que são aforadas pelos armazéns reais. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo). 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 117. 
 

118-  1612, Novembro, 19 [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário de Estado do Governo de Portugal, Cristóvão Soares] a 
remeter papéis. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 118. 
 

119-  [ant. 1612, Novembro, 24] 
REQUERIMENTO de Gaspar Moreira ao rei [D. Filipe II] solicitando carta de 
confirmação da mercê concedida para fazer novo aforamento de umas casas. 
Anexo: instrumento de aforamento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 119. 
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120-  [ant. 1612, Dezembro, 6] 
REQUERIMENTO de Francisco Rebelo Rodovalho ao rei [D. Filipe II] solicitando o 
traslado dos papéis de uma viagem feita à China. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 120. 
 

121-  1612 
INFORMAÇÃO referindo as religiosas do mosteiro de Nossa Senhora do Rosário 
[?]. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 121. 
 

122-  [1612] 
REQUERIMENTO de Manuel [...] ao rei [D. Filipe II] solicitando o pagamento de 
perdas. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 122. 
 

123-  [1612] 
REQUERIMENTO de Antônio Leitão ao rei [D. Filipe II] solicitando permanência 
no ofício em que serve [em Coimbra]. 
Obs.: fragmento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 123. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 1-A (1600-1745) 
N.º de pastas descritas: 79 
(2 pastas de documentos descritos apenas como sendo do século XVIII) 
Assuntos: pau-brasil; trigo; Casa das Imposições e Sisas; solicitação de lugares e ofícios no 
Reino; Casa da Índia; rendimento do Consulado; rendas das comarcas; requerimentos da 
gente do mar; armamentos; apresto das naus da Índia; matas reais; casa da pólvora; salitre; 
matemática e cosmografia para os pilotos; padrão de juros; resgate de cativos; transporte de 
pessoas para o Pará; moedas castelhanas, irmandades; cargos no Ultramar. 
 

1-  ����[1600-1650] – [post. 1669, Outubro] 
LISTAS (4) a primeira, de despachos; a segunda, referindo o pau-brasil cobrado em 
Liorne [Livorno, Itália]; a terceira, referindo os papéis de Francisco de Abreu; e a 
quarta, referindo o conde de São Miguel [Francisco Nuno Álvares Botelho]. 
Obs.: para a terceira lista, ver AHU_CU_Reino, cx. 4, pasta 4 e cx. 7-A, pasta 2. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 1. 
 

2-  [1600-1615] – [1668-1683] 
INFORMAÇÕES (3) as duas primeiras, sobre trigo; e a última, sobre João 
Velásquez de Sá, que serviu de moço da Câmara do [príncipe D. Pedro]. 
Obs.: a regência de D. Pedro foi de 1668 a 1683. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 2. 
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3-  [post. 1600] – [ant. 1650] 
REQUERIMENTOS o primeiro do proprietário da [Casa das Imposições e Sisas de 
Lisboa] de Fernão de Álvares da Costa, solicitando que seu filho possa servir em 
seu lugar; o segundo, de Alonso de Villafane, solicitando pagamentos do tempo 
em que serviu nas armadas; o terceiro, do doutor João Carneiro de Moraes, 
solicitando que se nomeie seu irmão para o Bispado do Funchal ou de Angra; o 
quarto de Francisco de Faria, solicitando novo exame de papéis acerca do 
pagamento de um juro e fazendo queixas a D. Estevão de Faro; o quinto, do 
alemão Luís de Ruther, solicitando que o escrivão não conclua os autos do doutor 
Valentim da Costa de Lemos; o sexto, do marquês de [Sete Igrejas, conde de Oliva] 
solicitando um ofício de justiça ou fazenda para o cavaleiro fidalgo português 
Onofre da Guerra; o sétimo, do procurador da Fazenda da Junta dos Contos, 
Antônio de Mariz Carneiro, solicitando nomeação para um dos lugares da Relação 
do Porto; o oitavo, de Dona Mariana de Estrada, solicitando que a serventia do 
ofício de escrivão e contador dos armazéns reais seja dada a Belchior de Azevedo; 
o nono, do prior da Igreja de Santo André, doutor Ambrósio Cardoso, solicitando 
isenção do pagamento de direitos de pertences pessoais. 
Anexos: requerimeno, lembrete. 
Obs.: O primeiro tem o nº 878 impresso no canto direito; para o segundo 
requerimento ver AHU_CU_Reino, cx. 5-A., pasta 12; para o terceiro ver 
AHU_CU_Reino, cx. 1, o terceiro tem a folha numerada com o nº 176, pasta 100, 
para o quarto ver AHU_CU_Reino, cx. 4-A, pasta 51; para o quinto ver 
AHU_CU_Reino, cx. 5-A, pasta 2; para o sexto ver AHU_CU_Reino, cx. 8-A, pasta 
25 e cx. 9, pasta 13; para o sétimo ver consulta em AHU_CU_Reino, cx. 10, pasta 44. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 3. 
 

4-  [ant. 1613, Janeiro, 5] 
REQUERIMENTO de Maria da Fonseca, viúva de Manuel Moreira, ao rei [D. Filipe 
II] solicitando que os ofícios de escrivão das sisas de Pena Verde, de que era 
proprietário seu marido, seja concedido a quem casar com sua filha menor 
chamada Maria. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 4. 
 

5-  1613, Janeiro, 10, Lisboa 
DESPACHO do Conselho da Fazenda para o provedor da comarca de Évora 
informar a renda da dita comarca. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 5. 
 

6-  1613, Fevereiro, 28, Lisboa 
PROVISÃO do [conselheiro do Conselho da Fazenda, e vedor da Fazenda] do 
Conselho de Estado [conde de Faro] D. Estevão de Faro, concedendo a Miguel 
Jorge a serventia do ofício de escrivão da vara do meirinho da Casa da Índia por 
tempo de 6 meses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 6 
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7-  1613, Março, 14, Lisboa 
DESPACHO do Conselho da Fazenda para que se compre uma partida de cobre 
para a armada do consulado e se pague a mesma do rendimento do consulado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 7. 
 

8-  [ant. 1613, Março, 20] 
REQUERIMENTO da condessa de Monsanto, Mecia de Noronha, ao rei [D. Filipe 
II] solicitando o pagamento de uma ajuda de custo concedida ao seu falecido 
marido, e que lhe pertence por sentença do juiz do inventário e partilhas, e que o 
mesmo se faça no dinheiro da pimenta ou em juros assentados em uma das casas 
dos direitos reais ou na Alfândega de Lisboa. 
Anexo: instrumento em pública forma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 8. 
 

9-  1613, Março, 26, Lisboa 
CERTIDÃO de Sebastião Perestrelo declarando o teor de uma provisão para o rei 
[D. Filipe II] assinar, referente ao pagamento que deverá ser realizado a Pedro de 
Mendonça Furtado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 9. 
 

10-  1613, Abril, 25 
CARTA ao rei [D. Filipe II] sobre os 300 quintais de pau que o mestre Jácome 
[Beeder] leva. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 10. 
 

11-  [ant. 1613, Maio, 6] 
REQUERIMENTO de Isabel de Proença ao rei [D. Filipe II] solicitando modificação 
de uma certidão passada pelo almoxarife da casa [da sisa] das carnes do ano de 
1612. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 11. 
 

12-  [ant. 1613, Julho, 6] 
REQUERIMENTO de Manuel Passanha ao rei [D. Filipe II] solicitando novo 
provimento de um ano da serventia do ofício de almoxarife das rendas da Ordem 
de Santiago da vila de Alcácer do Sal. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 12. 
 

13-  1613, Julho, 10 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre consultas do Conselho 
da Fazenda sobre os requerimentos de Domingos Fuzeiro da Costa, Luís de 
Figueiredo, Acácio Correia, Rui Mendes, Luís Álvares, Manuel Gomes, Jorge 
Fernandes, Francisco da Fonseca, João Machado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 13. 
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14-  [ant. 1613, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO de Antônio de Meneses de Almeida ao rei [D. Filipe II] 
solicitando novo aforamento das casas que possui na rua dos fornos e que 
pertenceram a seu avô Manuel de Almeida, de quem é herdeiro. 
Anexo: instrumento de aforamento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 14. 
 

15-  [ant. 1613, Agosto, 8] 
REQUERIMENTO de Ana da Nóbrega ao rei [D. Filipe II] solicitando certidão para 
cobrar uma quantia em dinheiro que lhe pertence por certidão de justificação e que 
era devida a Brás Lopes Tomé das madeiras que entregou no armazém. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 15 
 

16-  [ant. 1613, Agosto, 19] 
REQUERIMENTO de Gonçalo Vaz Coutinho ao rei [D. Filipe II] solicitando que se 
entregue o alvará com as condições do oferecimento que fez à Fazenda Real, o qual 
se encontra retido no Conselho da Fazenda. 
Anexo: alvará. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 16. 
 

17-  [ant. 1613, Setembro, 19] 
REQUERIMENTO do capitão e alcaide-mor de Faro, Francisco Barreto, ao rei [D. 
Filipe II] solicitando ordens ao tesoureiro-mor que de qualquer dinheiro que 
receba dos direitos das fazendas da Índia do presente ano, entregue ao tesoureiro 
da dita casa o dinheiro que lhe é devido, do pagamento de sua comenda de Sofala, 
que leva na folha da Casa da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 17. 
 

18-  1613, Setembro, 23, Peniche 
AUTO que se fez na vila de Peniche a requerimento de Gaspar Garcês, que veio a 
ela em diligência do serviço real, referindo a requisição à Câmara da dita vila, do 
foral original dela. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 18. 
 

19-  1613, Outubro, 1 [Leiria] 
CARTA do juiz de fora de Leiria, Manuel Veloso Cabral, relatando as providências 
tomadas para se extinguir o fogo que se propagou no pinhal de Leiria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 19. 
 

20-  1613, Novembro, 27 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre as petições da gente 
do mar das naus do ano de 1613 e que foram providas nos lugares das naus que 
serão armadas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 20. 
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21-  1613 
PROVISÃO (minuta) do rei [D. Filipe II] sobre o repartimento das armas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 21. 
 

22-  [ant. 1614, Janeiro, 16, Lisboa] 
INFORMAÇÃO sobre as religiosas do convento de Santa Clara de Lisboa, 
declarando que alguns faleceram e que os juros que tinham na Alfândega de 
Lisboa pertencem agora ao convento. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 22. 
 

23-  1614, Janeiro, 23, Lisboa 
PROVISÃO do rei D. Filipe II nomeando para capitão-mor das naus de viagem do 
ano de 1614 a D. Manuel Coutinho. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 23. 
 

24-  [ant. 1614, Fevereiro, 22] 
REQUERIMENTO de Afonso [...] ao rei [D. Filipe II] solicitando a entrega das 
peças da China que estão na Casa da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 24. 
 

25-  [post. 1614, Maio, 9] 
REQUERIMENTO de Ambrósio Fernandes ao rei [D. Filipe II] solicitando 
pagamento de um dinheiro que deu nos armazéns para apresto das naus da Índia. 
Anexo: certidão 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 25. 
 

26-  1614, Maio, 14 [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário de Estado do governo de Portugal, Cristóvão Soares] 
solicitando as consultas do Conselho da Índia sobre o contrato de Jorge Rodrigues. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 26. 
 

27-  1614, Junho, 23, Lisboa 
CERTIDÃO declarando que no livro da receita do tesoureiro do Armazém da 
Guiné e Índia, Estevão Pinto de Sousa, consta dever-se a Nicolau Godinho uma 
quantia em dinheiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 27. 
 

28-  1614, Outubro, 23, Lisboa 
DESPACHO (traslado) do Conselho da Fazenda ordenando ao provedor e oficiais 
da Casa da Índia que no despacho que fizerem das fazendas declarem a qualidade, 
quantidade e preço delas, especificando as que vierem em caixões e fardos, entre 
outras recomendações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 28. 
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29-  [ant. 1614, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO de Álvaro Pestana ao rei [D. Filipe II] solicitando a serventia do 
ofício de feitor e recebedor do consulado da Alfândega, vago por impedimento do 
proprietário Jerónimo de Sousa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 29. 
 

30-  1614, Novembro, 12 [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário do Conselho de Portugal em Madrid], Marçal da Costa 
remetendo papéis por ordem do vice-rei [de Portugal, arcebispo de Braga, D. 
Aleixo de Meneses] para serem consultados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 30. 
 

31-  1614, Novembro, 21, Lisboa 
ESCRITO do [conselheiro do Conselho e vedor da Fazenda, do Conselho de 
Estado, conde de Faro] D. Estevão de Faro, a Cristóvão de Almada, sobre os 
regimentos da Casa da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 31. 
 

32-  1614, Novembro, 23 [Lisboa] 
INSTRUMENTO em pública forma do alvará de 19 de Março de 1529 pelo qual foi 
concedido o hábito de Santiago a Vasco Homem, bisavô de Vicente Caldeira de 
Brito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 32. 
 

33-  1614, Novembro, 28, Lisboa 
ALVARÁ (minuta) do rei [D. Filipe II] concedendo ao meirinho-mor de Portugal, 
conde de Sabugal, Duarte de Castel-Branco a isenção do pagamento dos 12 
alqueires e meio de trigo que pagava anualmente a Fazenda Real, por conta da 
quinta que possui acima do mosteiro de São Jerónimo, em Belém. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 33. 
 

34-  1614, Dezembro, 6, Lisboa 
CARTA de Francisco do Carvalhal ao rei [D. Filipe II] sobre as esmolas tiradas para 
as canonizações de São frei Pedro Gonçalves Telmo e São Gonçalo de Amarante. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 34. 
 

35-  ����1614, Dezembro, 12, Viana 
OFÍCIO de João de Semedo sobre a venda de centenas de quintais de pau-brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 35. 
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36-  [ant. 1614, Dezembro, 17] 
REQUERIMENTO ao [secretário de Estado do governo de Portugal, Cristóvão 
Soares] solicitando que se ordene ao tesoureiro-mor Bartolomeu de Sá que 
entregue uma quantia ao tesoureiro da Casa da Índia para que pague as casas dos 
religiosos da Província de Santo Antônio, conforme a provisão régia mandava. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 36. 
 

37-  [post. 1614, Dezembro, 29] 
REQUERIMENTO de André Velho ao rei [D. Filipe II] solicitando mandado para 
servir no ofício de recebedor dos três por cento que se arrecada na Alfândega de 
Lisboa, como já fez entre 1608 a 1611, enquanto o proprietário estiver prestando 
contas à Fazenda Real. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 37. 
 

38-  [ant. 1615, Janeiro, 7] 
REQUERIMENTO de Brás Falcão ao rei [D. Filipe II], solicitando carta de 
propriedade do ofício de ensaiador do ouro e prata da Casa da Moeda, o qual 
serve por mandado, desde o falecimento do proprietário Luís Franco, que o 
nomeou seu sucessor na propriedade conforme os alvarás régios que apresenta. 
Anexo: alvarás, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 38. 
 

39-  ����1615, Janeiro, 26 [Lisboa] 
RELAÇÃO do pau-brasil carregado em várias embarcações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 39. 
 

40-  [ant. 1615, Abril, 3] 
REQUERIMENTO de Ana Barbosa, viúva de Domingos Teixeira, ao rei [D. Filipe 
II] solicitando que o ofício de seu falecido marido de sacador e recebedor da 
Alfândega de Lisboa seja dado a Isabel Malhoa, sua filha, para servir de dote de 
casamento. 
Anexo: instrumento em pública forma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 40. 
 

41-  1615, Maio, 20, Madri 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao vice-rei [de Portugal] 
arcebispo de Braga [D. Aleixo de Meneses] sobre se guardar o regimento dos 
armazéns e a lei que ordena que os navios que saírem dos portos de Portugal 
saiam artilhados e armados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 41. 
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42-  1615, Maio, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre a devassa de Jorge 
da Silva, referindo que não se achou nele culpas, e que se aceitou o lance que fez 
para as madeiras. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 42. 
 

43-  1615, Maio, 30, São Martinho 
CARTA do juiz da vila de São Martinho, Antônio da Cunha de Pederneira, ao rei 
[D. Filipe II] sobre a cobrança de impostos dos galeões que se encontram no porto 
da dita vila. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 43. 
 

44-  1615, Julho, 4, Lisboa 
DESPACHO para que se cumpra uma portaria acerca de uma obra. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 44. 
 

45-  1615, Julho, 27 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre consultas do Conselho 
da Fazenda, acerca dos requerimentos de Bernardo da Silva e Manuel Ribeiro 
Botelho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 45. 
 

46-  [ant. 1615, Julho, 28] 
REQUERIMENTO de Manuel Gomes de Elvas ao rei [D. Filipe II] solicitando 
publicação de uma sentença a seu favor, que está em poder do doutor Vicente 
Caldeira, de uma demanda que tem com o procurador régio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 46. 
 

47-  1615, Agosto, 25 [Lisboa] 
OFÍCIO sobre se fazer o pagamento de uns papéis de Antônio Teixeira de 
Mendonça. 
Anexo: escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 47. 
 

48-  [ant. 1615, Outubro, 21] 
REQUERIMENTO do provedor dos armazéns e moinhos de [Valdozelo], Pedro 
Quaresma, ao rei [D. Filipe II], solicitando provisão do dinheiro a mais que lhe foi 
concedido anualmente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 48. 
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49-  1615, Novembro, 13 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] nomeando os juízes para 
julgarem a ação de Leonor dos Reis com João Batista Revalhas [sic]. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 49. 
 

50-  1615, Dezembro, 12, Lisboa 
CARTA do monteiro-mor ao rei [D. Filipe II] sobre o corte indiscriminado de 
árvores nas matas reais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 50. 
 

51-  [1615] 
INFORMAÇÃO que por mandado do rei [D. Filipe II] com ordem do Conselho da  
Fazenda tomou o doutor Rui Lourenço nas matérias das revistas e averiguações 
[das rendas, obras, reparos] que o provedor Paulo da Silva fez na cidade de Beja. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 51. 
 

52-  [ca. 1615] 
REQUERIMENTO do juiz dos tombos das comendas da mesa mestral da Ordem 
de Santiago, Antônio Machado da Silva, ao rei [D. Filipe II], solicitando execução 
da provisão que manda pagar seus ordenados e da sentença contra o almoxarife da 
dita ordem na vila de Setúbal, que não cumpriu a citada provisão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 52. 
 

53-  1616, Julho, 8 [Lisboa] 
LISTA da pólvora existente na casa da Pólvora certificada pelo juiz da Índia e Mina 
Obs.: o documento encntrava-se na cx. 29. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 53. 
 

54-  1618, Outubro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o oferecimento do 
moço da Câmara, Luís de Aguiar Taborda que se propõe fazer salitre artificial para 
pólvora. 
Obs.: o documento encontrava-se na cx. 29. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 54. 
 

55-  [ant. 1622, Julho, 20] 
REQUERIMENTO de Filipe Ribeiro ao rei [D. Filipe II] solicitando entrega de 
salitre para fazer pólvora. 
Anexo: certidões, despachos. 
Obs.: o documento encontrava-se na cx. 29. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 55. 
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56-  ����1622, Outubro, 25 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre a urgência de se 
lavrarem os engenhos de Barcarena para se fabricar pólvora. 
Obs.: o documento encontrava-se na cx. 29. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 56. 
 

57-  [1622-1650] 
CONSULTAS (9) do Conselho da Fazenda e do Conselho Ultramarino, sobre as 
naus da Índia; sobre bombardeiros para as naus; sobre a execução de umas contas; 
sobre a partida do conde da Vidigueira para a França, mencionando que o 
provedor da Alfândega já lhe deu 4.500 cruzados em açúcares e ainda são 
necessários mais 10 mil cruzados; sobre a cara do cabido da Sé do Porto sobre o 
dinheiro dos [caídos] do Bispado serem utilizados para o término dos galeões 
Santa Teresa e São João; sobre a fábrica das fragatas; sobre o sobrinho de João 
Álvares Brandão; sobre o ofício que pede Antônio da Fonseca; sobre o pagamento 
do capitão João Guedes Alcoforado para ir levantar gente. 
Anexos: informações, lembretes. 
Obs.: mau estado; ver AHU_CU_Reino, cx. 4, pasta 23; cx. 4-A, pasta 50. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 57. 
 

58-  [post. 1623, Lisboa] 
CONSULTA do Conselho [...] ao rei [D. Filipe II] sobre a continuação das aulas de 
Matemática e Cosmografia para os pilotos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 58. 
 

59-  [ant. 1624] 
CERTIDÃO do escrivão da Câmara do Porto, Pantaleão de Figueiras, confirmando 
o dinheiro pago ao desembargador Francisco de Carvalho. 
Obs.: datado a partir do documento que consta em AHU_CU_Reino, cx. 4-A, pasta 
6. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 59. 
 

60-  [post. 1624, Novembro, 7, Lisboa] – 1670 
PARECER do Conselho da Fazenda sobre um padrão de juros procedente das 
dívidas de João Gomes; e LEMBRETES (2) respectivamente, sobre reforma da 
consulta de uma viúva; e citando D. Fradique da Câmara e Antônio Barreto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 60. 
 

61-  [1626] 
CARTAS RÉGIAS (cópias de capítulos), dirigidas a Luís da Silva, sobre: os 
carpinteiros e calafates da ribeira; Francisco Rebelo Rodovalho; o oferecimento que 
fez Estevão de Brito Freire; os negócios da Fazenda Real; duas consultas; o duque 
de Hermosa; e o resgate dos cativos na ilha de Santa Maria. 
Obs.: sete fragmentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 61. 
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62-  [1630-1640] – 1643 
DESPACHOS (3) o primeiro, sobre a entrega de uns papéis; o segundo, ordenando 
ao tesoureiro-mor que entregue ao do Armazém uma quantia em dinheiro a 
crédito de Jorge Fernandes de Oliveira, para ser dada a Antônio [Garfão] em 
Sevilha para a compra de pólvora; e o terceiro, [do Conselho Ultramarino] para 
que se veja uma consulta. 
Obs.: no primeiro documento, a letra parece ser do secretário Miguel de 
Vasconcelos e Brito (1635-1640); para o segundo documento, ver AHU_CU_Reino, 
cx. 2, pasta 86. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 62. 
 

63-  1635, Junho, 25, Lisboa 
DESPACHO do [secretário de Estado] Miguel de Vasconcelos e Brito Barbosa, 
ordenando ao Conselho da Fazenda que mande o tesoureiro das [Terças] 
emprestar uma quantia em dinheiro a Antônio Gomes de Elvas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 63. 
 

64-  ����[1635] 
INFORMAÇÃO assinada pelo secretário de Estado Diogo Soares referindo o 
transporte de gente para o Pará e a companhia de Jorge de Lemos de Bettencourt. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 64. 
 

65-  [1635] – [post. 1641, Janeiro] 
ESCRITOS (2) do escrivão do [Conselho] da Fazenda, Afonso de Barros Caminha 
sobre uma consulta, referindo Luís Gomes; e o segundo dirigido ao vedor da 
Fazenda, D. Miguel de Almeida. 
Obs.: ver AHU_CU_Reino, cx. 8, pasta 36. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 65. 
 

66-  [ca. 1635-1642]  
LEMBRETE do [escrivão do Conselho da Fazenda] Afonso de Barros Caminha, 
para que se ponha uma nota ao pé de um mandado sobre moedas castelhanas para 
a Casa da Moeda, refere a João de Carvalho, de Lamego; João Tavares, de Viseu; e 
André [Pires] de Elvas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 66. 
 

67-  1656, Maio, 24, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) da Junta da Justiça da Casa de Bragança para que as apelações 
e agravos Cíveis dos juízes dos órfãos passem para os ouvidores e não para os 
provedores. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 67. 
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68-  [1667 – 1683] 
CARTA ao príncipe regente [D. Pedro] sobre a continuação do convento de Santa 
Clara. 
Obs.: fragmento. D. Pedro II, que foi regente entre 1667 e 1683. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 68. 
 

69-  [1667-1783] 
MEMÓRIA do [padre] Antônio Vieira dissertando sobre a doutrina cristã e a 
administração do príncipe. 
Obs.: possivelmente, trata-se de D. Pedro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 69. 
 

70-  1698, Fevereiro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre o requerimento de 
José Boreas de Araújo que serviu de almoxarife da pólvora, solicitando uma ajuda 
de custo pelo trabalho que teve com a pólvora desta repartição. 
Obs.: este documento estava na Cx. 29. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 70. 
 

71-  [ant. 1700] 
INSTRUÇÃO da irmandade da Casa [da Misericórdia] sobre os privilégios da 
mesma, que devem ser respeitados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 71. 
 

72-  [post. 1727] 
MEMÓRIA sobre o rei D. Sancho I. 
Obs.: datado pela referência ao “Catálogo das Rainhas de Portugal” de D. José 
Barbosa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 72. 
 

73-  ����[1733, Junho, 16, Lisboa – 1737, Outubro, 30] 
PARECERES (2) (minutas) do Conselho Ultramarino, o primeiro, sobre a 
nomeação de indivíduos para o posto de capitão de uma das duas companhias de 
Infantaria destinadas à praça de Santos, em que são concorrentes Manuel Carvalho 
de Lucena, Fernando Pereira de Castro e Simão Afonso; e o segundo, sobre a 
aceitação dos papéis de Custódio Antônio da Gama para concorrer ao posto de 
[capitão–mor de Belém do Pará]. 
Obs.: para o primeiro parecer, ver AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 8, D. 909; e para o 
segundo, ver carta em AHU_ACL_CU_013, Cx. 20, D. 1903. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 73. 
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74-  ����[1740, Agosto, 1, Lisboa] 
PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino [sobre o provimento do posto de 
sargento-mor de Auxiliares do Terço da praça do Rio de Janeiro, que vagara por 
promoção de Diogo de Sousa ao de governador da fortaleza da ilha das Cobras] e a 
que eram concorrentes Salvador Corrêa de Sá, Antônio Carvalho de Lucena, João 
Antunes Lopes Martins e outros. 
Obs.: ver consulta em AHU_ACL_CU_017-01, Cx. 46, D. 10893. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 74. 
 

75-  ����[post. 1745] 
LISTA das pessoas com quem o capitão Estevão Raposo Bocarro deseja que se 
repartam as terras que descobriu [em Goiás]. 
Obs.: ver AHU_ACL_CU_008, cx. 3, D. 283. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 75. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 2 (1616-1680) 
N.º de pastas descritas: 91 
Assuntos: corte de árvores para o fabrico de naus; manutenção de embarcações; provimento 
de ofícios; pinhais; apresto das naus; pau-brasil, pimenta, escravos; imposto dos três por 
cento; pólvora devida a coroa de Castela; linho; testamento da imperatriz D. Isabel, mulher 
do rei Carlos V [de Espanha]; anil, gengibre, pedras; dote do convento das religiosas do 
Santíssimo Sacramento da vila de Louriçal; pagamento do imposto para a paz com a 
Holanda e para o dote da rainha; apresto e despacho das naus da Índia. 
 

1-  1616, Janeiro, 11 – Março, 13 
CARTAS RÉGIAS (7) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe II] ao Conselho da 
Fazenda tratando, respectivamente, do corte de árvores para fabrico de naus, do 
ofício do recebedor de ofícios da vila de Viana e do fabrico de galeões (quatro 
cartas régias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 1. 
 

2-  1616, Janeiro, 13 – Maio, 11, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II], respectivamente 
sobre: requerimento de Baltazar Schaulieger acerca da execução de dívidas 
próprias; precatório passado ao juiz dos órfãos de Lisboa, Diogo Gonçalves 
Ribeiro; e requerimento de Domingos Sanches, que solicitava o ofício de tesoureiro 
das Obras Pias. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 2. 
 

3-  1616, Março, 3. 
OFÍCIO do [conselheiro do Conselho de Estado] D. Estevão de Faro, sobre a 
nomeação de Gaspar Pereira para piloto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 3. 
 

4-  [ant. 1616, Abril, 26] 
CARTA de Antônio Bezerra Delgado ao rei [D. Filipe II] solicitando o ofício de 
guarda-mor dos pinhais da vila de Azambuja e do lugar das Virtudes, vago por 
falecimento de seu ocupante, Domingos Pinto. 
Anexo: requerimento, mandado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 4. 
 

5-  [ant. 1616, Maio, 14] 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre a ordem ao 
provedor e oficiais da Casa da Índia para que lhe fosse passada certidão do 
rendimento e da despesa da nau São Filipe, que veio da Índia em 1615. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 5. 
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6-  1616, Maio, 14, Lisboa 
OFÍCIO do [conselheiro do Conselho de Estado] Luís da Silva a Cosme Rangel 
Simão Soares sobre as relações dos gêneros trazidos pelas naus e o seu valor. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 6. 
 

7-  1616, Maio, 30 – Setembro, 6 
CARTAS RÉGIAS (cópias de capítulos) (5) do rei [D. Filipe II] ao Conselho da 
Fazenda tratando, respectivamente, do fabrico de galeões; da nomeação de Aleixo 
de Leão para provedor dos Contos e João Correia de Abreu para almoxarife dos 
Armazéns dos mantimentos; de questões de equipagem de navios e peças; do 
cargo vago de escrivão do armazém da Ribeira das Naus de Lisboa; e da 
regulamentação do preenchimento de cargos, quando do falecimento de seus 
ocupantes. 
Anexo: listas (fragmentos) termo. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 7. 
 

8-  1616, Julho, 6 – Agosto, 13, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] relativas, 
respectivamente ao escrito do [secretário de Estado do governo em Portugal] 
Cristóvão Soares sobre a possibilidade de ajuda de custo a Antônio Rodrigues 
Roxo e Antônio Barroso; ao requerimento do licenciado Manuel Mendes de Castro 
e de sua mulher, Leonor dos Reis, sobre uma arrematação que haviam feito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 8. 
 

9-  1616, Julho, 29, Lisboa 
RELAÇÃO de materiais necessários para a manutenção das embarcações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 9. 
 

10-  1616, Setembro, 21 – Outubro, 5 
CARTAS RÉGIAS (cópias de capítulos) (3) do rei [D. Filipe II] ao Conselho da 
Fazenda, tratando dos requerimentos de Jerónimo de Azambuja, de Francisco 
Duarte e de Duarte Dias Henriques, que desejavam ser providos em ofícios vagos. 
Obs.: em 1613, Duarte Dias Henriques é contrador do contrato de Angola. 
AHU-Angola, cx. 1, doc. 28. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 10. 
 

11-  1616, Setembro, 26 
OFÍCIO do [conselheiro do Conselho de Estado] D. Estevão de Faro, remetendo 
papéis do [vice-rei de Portugal] arcebispo de Lisboa [D. Miguel de Castro] relativas 
aos documentos sobre as pedrarias confiscadas de um navio. 
Anexo: termo, requerimento, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 11. 
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12-  ����1616, Outubro, 18-19 
CARTAS RÉGIAS (4) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe II] ao Conselho da 
Fazenda tratando, respectivamente, de cobrança de impostos sobre o pau-brasil, da 
coberta dos navios que estivessem no porto; do fornecimento de pimenta; do 
requerimento de Diogo de Obregón sobre a ordinária que tem de dez escravos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 12. 
 

13-  1616, Novembro, 1 – Dezembro, 23 
CARTAS RÉGIAS (7) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe II] ao Conselho da 
Fazenda, a primeira, ordenando que os vedores e os conselheiros daquele 
Conselho estivessem sempre presentes às reuniões; 
a segunda, sobre a devassa da perda da nau capitânea; 
a terceira, ordenando o pagamento aos carpinteiros e calafates da Ribeira das 
Naus; 
a quarta, sobre o requerimento de Brás de Matos Fogaça, que pede os ofícios de 
feitor e de recebedor da alfândega e consulado da vila de Setúbal; 
a quinta, sobre o requerimento de Belchior Lopes de Elvas a respeito o ofício de 
escrivão da três por centos dos direitos da mesma vila; 
a sexta, sobre o gasto com a construção de galeões; 
a sétima, acerca da dívida da Fazenda Real para com o francês Daniel de la 
Rivardière. 
Anexo: relação, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 13. 
 

14-  [1616] 
PARECER (minuta) dos [conselheiros da Fazenda] Luís da Silva e Rui da Silva 
sobre o pagamento de um padrão de juros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 14. 
 

15-  1617, Janeiro, 14 – 17, Lisboa 
DESPACHOS (2) do Conselho da Fazenda, sendo o primeiro sobre contratação de 
naus e galeões e, 
o segundo chamando a atenção do provedor e oficiais da Casa da Índia para seus 
entendimentos com a Ordem da Piedade. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 15. 
 

16-  1617, Janeiro, 19, Avis. 
OFÍCIO do [ouvidor de Avis] Jorge de Araújo, sobre os pinhais da vila de Cabeção, 
cujas árvores haviam sido cortadas, indevidamente, pelo prior. 
Anexo: carta, autos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 16. 
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17-  1617, Janeiro, 24, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo escrivão dos feitos da Fazenda, Pero de Morim, 
declarando o cumprimento do despacho do Conselho da Fazenda que mandava o 
contratador das naus, Gonçalo Ferreira, completar o dinheiro da fiança devida. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 17. 
 

18-  1617, Fevereiro, 10 [Lisboa] 
DESPACHO do Conselho [da Fazenda] para o tesoureiro-mor para que passasse 
certidão a Henrique Gomes da Costa e ao [contratador dos mantimentos da 
Armada] Manuel Moreno de Chaves, referente aos gastos com mantimentos para 
as naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 18. 
 

19-  1617, Fevereiro, 11, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre uma 
ordinária pretendida pelo ministro da Província da Piedade da Ordem de São 
Francisco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 19. 
 

20-  1617, Fevereiro, 22, Lisboa 
CERTIDÃO (cópia) passada pelo escrivão do almoxarifado da artilharia e da Casa 
da Pólvora, Duarte Correia, referente à pólvora que se deve à Coroa de Castela. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 20. 
 

21-  1617, Fevereiro, 23 
CERTIDÃO passada pelo desembargador Luís Vieira a propósito do requerimento 
de D. João Luís de Meneses Vasconcelos sobre suas diligências com a câmara da 
vila de Benavente, no tocante ao corte das madeiras em terras de sua propriedade. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 21. 
 

22-  1617, Março, 4 
OFÍCIO de Antônio Moniz [da Costa] sobre carregamento da pólvora para os 
galeões estacionados no porto de Cádis. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 22. 
 

23-  1617, Março, 7-17 
RECIBOS (2) passados, respectivamente, por Gaspar Teixeira, referente a livros e 
regimentos que recebera; e por Marcos José sobre uma provisão do [escrivão da 
Fazenda Real] Diogo Soares. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 23. 
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24-  [post. 1617, Março, 7] 
REQUERIMENTO do escrivão do galeão Santo Antônio, Manuel Nunes, ao rei [D. 
Filipe II] solicitando fossem revistos os autos de um crime, do qual já fora isentado, 
para que pudesse embarcar novamente para a Índia.  
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 24. 
 

25-  1617, Março, 21 
PROVISÃO do rei [D. Filipe II] passada ao guarda-mor dos pinhais de Leiria e 
Pederneira, Jorge da Silva da Costa, regulamentando o transporte e embarque das 
madeiras. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 25. 
 

26-  1617, Março, 21 [Lisboa] 
PORTARIA do [ vice-rei de Portugal] arcebispo de Lisboa [D. Miguel de Castro] 
ordenando que os guardas Baltazar da Cruz e Francisco Barbosa não executassem 
seus serviços na época de naus, deixando o escrivão Antônio Rodrigues livre para 
exercer suas atividades. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 26. 
 

27-  1617, Março, 24, Cascais 
OFÍCIO de Paulo de Araújo ao vedor da Fazenda Real e [conselheiro do Conselho 
de Estado] Luís da Silva, sobre a falta de vigias e de pólvora em Cascais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 27. 
 

28-  1617, Abril, 11 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) nomeando Sebastião Marques e Tomé Lobo, 
como capitães de caravelas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 28. 
 

29-  [ant. 1617, Abril, 25] - [ant. 1617, Junho, 21] 
REQUERIMENTOS (4) de Maria Francisca Lopes, viúva de Francisco Lopes; do 
feitor e recebedor do consulado de Tavira, Pero de Vilela; de Francisco de Sá de 
Meneses e de D. Marcos de Noronha ao rei [D. Filipe II] solicitando, a primeiro, 
que lhe fossem concedidos os benefícios devidos a seu finado marido; o segundo; o 
terceiro, e o quarto, pagamentos que lhes eram devidos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 29. 
 

30-  1617, Maio, 9, Lisboa 
RELAÇÃO das provisões que foram compradas para a visita do rei da Pérsia a 
Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 30. 
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31-  [ant. 1617, Junho, 27] – [ant. 1617, Julho, 19] 
REQUERIMENTOS (2) de Fernão Sardinha e de Cosme Dias ao rei [D. Filipe II] 
solicitando, o primeiro, para ser provido no ofício de tesoureiro do consulado de 
Viana; e o segundo, sobre a devolução que teria de fazer à Casa da Índia dos fardos 
de canela, que levara como lastro na nau “Nossa Senhora do Cabo”, da qual era 
contratador. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 31. 
 

32-  ����1617, Julho, 10 – Agosto, 11 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda sobre os requerimentos do médico 
Antônio de Seixas e do contratador do pau-brasil, André Lopes Pinto, ao rei [D. 
Filipe II], o primeiro, solicitando ajuda de custo para ir na armada comandada pelo 
capitão D. Afonso de Noronha segundo o costume de se pagar aos médicos que 
acompanhavam as armadas; e o segundo, sobre a nomeação de Manuel Manhós [?] 
como escrivão do estanco do pau-brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 32. 
 

33-  1617, Julho, 13 [Lisboa] 
PORTARIA do [vice-rei de Portugal, marquês de Alenquer, D. Diogo da Silva e 
Mendonça] ordenando ao Conselho da Fazenda que entregasse os mosquetes que 
haviam sido comprados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 33. 
 

34-  1617, Julho, 26 
CARTA de André de Quadros ao rei [D. Filipe II] sobre a contratação da compra 
de linho e cânhamo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 34. 
 

35-  1617, Setembro, 2 
CARTA do provedor da comarca de Miranda, Manuel Ferraz Barreto, ao rei [D. 
Filipe II] sobre as minas de chumbo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 35. 
 

36-  [ant. 1617, Setembro, 5] 
REQUERIMENTO dos comerciantes de Vila do Conde, Manuel Ribeiro e Mateus 
Filgueira [?], ao rei [D. Filipe II] solicitando que se pusesse em pregão, com 
brevidade, os galeões nos quais estavam interessados. 
Anexo: autos de embargo, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 36. 
 

37-  1617, Setembro, 9, Lisboa 
OFÍCIO de Antônio [...] de Cimas, pedindo o apoio do destinatário sobre um 
negócio do dinheiro de um certo Baltazar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 37. 
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38-  1617, Setembro, 25 
REQUERIMENTO de D. Manuel Coutinho ao rei [D. Filipe II] solicitando carta de 
apostila, provando que lhe fora concedida mercê da capitania-mor das naus da 
Índia. 
Anexo: cartas régias (cópias de capítulos) sentença (traslado) certidões, escritos, 
despacho, auto de inquirição. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 38. 
 

39-  1617, Outubro, 3 – Dezembro, 25 
CARTAS (3) sendo duas de Agostinho da Cunha Vilas Boas e uma, de Luís Vieira, 
ao rei [D. Filipe II] sobre o contrato do linho e do cânhamo de Santarém. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 39. 
 

40-  1617, Outubro, 4, Lisboa 
INFORMAÇÃO por Alexandre Massai sobre a calheta que se construiu na vila de 
Sines, para que as embarcações pudessem se abrigar em caso de tormentas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 40. 
 

41-  1617, Outubro, 10 [Lisboa] 
RELAÇÃO dos despachos emitidos pelo [Conselho da Fazenda] referentes a várias 
consultas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 41. 
 

42-  1617, Outubro, 14 
DESPACHO do Conselho da Fazenda ordenando que Manuel de Couto de Castro 
fosse solto da prisão onde se achava. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 42. 
 

43-  1617, Outubro, 26 
CERTIDÃO passada por D. João Mascarenhas atestando ter Francisco Pereira de 
Vargas embarcado em uma armada em 1606, juntamente com D. Luís Fajardo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 43. 
 

44-  1617, Novembro, 23, Lisboa 
ACÓRDÃO (cópia) relativo ao degredo do réu Sebastião Rodrigues. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 44. 
 

45-  1617, Dezembro, 7 [Lisboa] 
RELAÇÃO de custos da armada da costa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 45. 
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46-  1617, Dezembro, 10 [Lisboa] 
PARECER sobre o requerimento dos polvoristas da Coroa de Castela e Portugal, 
Afonso Mateus e João Mateus, que trabalhavam no real serviço no refino da 
pólvora. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 46. 
 

47-  1617, Dezembro, 15, Lisboa 
PORTARIA do [vice-rei de Portugal, marquês de Alenquer, D. Diogo da Silva e 
Mendonça] ordenando que se descontasse da carga de canela trazida da Índia pelo 
conde de Vidigueira, D. Francisco da Gama, as arrobas que estava devendo ou 
então, que ele pagasse os devidos direitos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 47. 
 

48-  [ant. 1617, Dezembro, 17] 
REQUERIMENTO do procurador do testamento da imperatriz D. Isabel, mulher 
do rei Carlos V [de Espanha] ao rei [D. Filipe II] sobre o cumprimento de algumas 
cláusulas daquele testamento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 48. 
 

49-  1617, Dezembro, 23 
CÉDULA REAL do rei [D. Filipe II] autorizando o transporte e comércio de 
mercadorias em Portugal. 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 49. 
 

50-  1618, Janeiro, 24, Lisboa 
INFORMAÇÃO de Diogo [Ferreira] de Carvalho sobre a nau de que foi capitão D. 
Manuel de Meneses, afirmando que escondera a nau, após combates com ingleses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 50. 
 

51-  1618, Janeiro, 24 – Fevereiro, 6, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sendo a primeira 
sobre o litígio entre o procurador da Fazenda e Leonor dos Reis e a segunda, sobre 
a pretensão de Domingos Pires, Jorge Pires e Luís Eulálio Bugios de obterem as 
peças de artilharia de bronze, que se achavam na barra de São Gião. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 51. 
 

52-  1618, Janeiro, 25 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre o apresto e despacho 
das naus da Índia. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 52. 
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53-  1618, Janeiro – Março 
RELAÇÕES (2) sendo a primeira, de cartas do rei [D. Filipe II] que ainda não 
haviam sido respondidas, recebidas entre Janeiro e Março de 1618, trazendo o 
respectivo resumo; e a segunda, as cartas que deveriam ser respondidas pelo 
mesmo rei ao Conselho da Fazenda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 53. 
 

54-  1618, Fevereiro, 8. 
INSTRUMENTO DE AGRAVO tirado por Manuel Rodrigues ao juiz de fora da 
vila de Avis. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 54. 
 

55-  1618, Fevereiro, 11, Portalegre. 
CARTA de Inácio Colaço de Brito ao rei [D. Filipe II] sobre questões com os oficiais 
da câmara e sobre haver alfândega em Portalegre. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 55. 
 

56-  1618, Fevereiro, 13 
CARTAS RÉGIAS (cópias de capítulos) (2) do rei [D. Filipe II] sendo a primeira, 
sobre a provisão dos ofícios e a segunda, sobre uma quantia referente ao contrato 
das naus, feito por João Moreno de Chaves. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 56. 
 

57-  1618, Fevereiro, 14, Madri. 
CARTA RÉGIA do rei [D. Filipe II] dirigida ao [vice-rei de Portugal, marquês de 
Alenquer, D. Diogo da Silva e Mendonça] sobre o preço da pimenta que deveria 
ser oferecido aos homens de negócios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 57. 
 

58-  1618, Fevereiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento de 
Simão de Azevedo e de Manuel Ribeiro Botelho, solicitando o ofício de tesoureiro 
do consulado, que se arrecadaria na Casa da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 58. 
 

59-  1618, Fevereiro, 20 
CARTA RÉGIA (cópia) do rei [D. Filipe II] tratando do preço da pimenta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 59. 
 

60-  1618, Fevereiro, 21 
OFÍCIO do [vice-rei de Portugal, marquês de Alenquer], D. Diogo da Silva e 
Mendonça, ao [conselheiro do Conselho de Estado], conde de Faro, D. Estevão de 
Faro, sobre a consulta que tratava dos serviços dos homens do mar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 60. 
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61-  1618, Fevereiro, 23 – Março, 15 
CONSULTAS (7) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] tratando, 
respectivamente, do requerimento de Pedro Vaz de Sá, filho do [tesoureiro-mor] 
Baltazar de Sá, referente a redução de juros; das consignações dadas no direito do 
Consulado; das contas do falecido tesoureiro dos Armazéns da Guiné e Índia; do 
requerimento de Tomé Carvalho sobre o recebimento dos pavilhões que lhe 
haviam mandado da Índia; do requerimento de Francisco de Teive sobre substituir 
seu irmão no ofício de guarda da Casa da Índia; do requerimento de Manuel de 
Paiva sobre a proibição que recebera de entrar na Casa da Índia; e do requerimento 
do tanoeiro João Dias, a respeito uma encomenda que trouxera da Índia. 
Anexo: requerimento, 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 61. 
 

62-  [ant. 1618, Março, 17] 
REQUERIMENTO de Henrique de Noronha, por seus procuradores, Marcos de 
Noronha e Luís de Miranda, ao [D. Filipe II] solicitando o despacho dos seus 
carregamentos de fardos de roupa, anil e pedras na nau da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 62. 
 

63-  1618, Março, 19 – Julho, 18, Lisboa 
CONSULTAS (9) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] tratando, 
respectivamente, da colocação dos homens do mar em outras embarcações, por 
terem naufragado aquelas às quais pertenciam; do requerimento de Gaspar de 
Andrade sobre seu emprego como almoxarife dos fornos de Vale de Zebro, na 
ausência do proprietário do cargo, Bento da Costa; do requerimento de Leonardo 
Fróes a respeito da dívida para com a armada; do requerimento do cabo da armada 
que saiu da cidade do Porto para as Rías de Galicia, D. Rodrigo Lobo, sobre a falta 
de víveres; do requerimento de Salvador Serrano, solicitando o lugar de meirinho 
da nau capitânea; dos requerimentos da Câmara de Lisboa sobre venda de 
carregamentos de pimenta vindos da Índia; do requerimento do provincial e 
religiosos da ordem terceira de São Francisco; do requerimento de Francisco 
Duarte sobre a dívida da Fazenda Real para com ele por causa de linho e outros 
materiais que ele lhe tem vendido; o requerimento de [D. Álvaro de Lancastre] 
duque de Aveiro que solicitava um bergantim, por ocasião do casamento de seu 
filho [D. Raimundo de Lancastre], duque de Torres Novas. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 63. 
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64-  [ant. 1618, Março, 31] – [ant. 1618, Abril, 16] 
REQUERIMENTOS (2) de Margarida Rangel e de Branca Paes de Castelo Branco 
ao rei [D. Filipe II], o primeiro, solicitando ajuda devido à sua pobreza e 
dificuldades; o segundo, queixando-se de não receber o que lhe era devido pela 
morte de seu marido, André Machado, que era escrivão das justificações da 
Fazenda Real e solicitando a serventia do ofício de escrivão do almoxarifado da 
Ribeira das Naus, para seu filho mais velho. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 64. 
 

65-  1618, Maio, 23 – Agosto, 1, Madri 
CARTAS RÉGIAS (4) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe II] tratando, a primeira, 
dos requerimentos do guarda da Casa da Índia, Sebastião Gonçalves Pita, do 
guardião e religiosos do mosteiro de São Francisco de Évora e de [...vão] Carneiro, 
sendo esta sobre vários ofícios a serem preenchidos no Conselho da Fazenda; a 
segunda, das pessoas que estão servindo como tesoureiros da Casa da Índia e 
armazéns; a terceira, das contas do tesoureiro da Casa da Índia, Antônio da Silva, 
dos requerimentos de Joana de Albuquerque, viúva de Aires de Saldanha, que fora 
vice-rei da Índia e do escrivão dos contos do Reino, Inácio Gil Figueira; e a quarta, 
da sistemática do registro de documentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 65. 
 

66-  1618, Agosto, 9-21 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei D. Filipe II, sobre os 
requerimentos: de Ana Pacheco, solicitando o ofício de comprador dos armazéns 
da Casa da Índia e Mina, que fora de seu falecido marido, Manuel Machado; do 
capitão-mor de Tavira, Henrique Correia da Silva, sobre o ofício de escrivão do 
consulado da alfândega daquela cidade; de João de Lugo Sotomaior e Gonçalo de 
Monrroy sobre problemas com o provedor da Alfândega por causa do gengibre 
que haviam trazido de Porto Rico; e de Francisco Ribeiro, que se achava preso, 
sobre a sua atuação no incêndio que ocorrera na prisão. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 66. 
 

67-  1618, Agosto, 14-29, Madri 
CARTAS RÉGIAS (6 cópias de capítulos) do rei D. Filipe II, tratando, 
respectivamente, da partida do capitão geral da Armada da Coroa, Antônio de 
Ataíde; do gasto excessivo de pólvora pela Armada; dos benefícios pedidos pelo 
seminário irlandês; da madeira para as naus; do pedido de pensão por parte de D. 
João de Candeia; do estado das duas naus novas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 67. 
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68-  1618, Agosto, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento de 
Maria de Sá, solicitando o ofício de escrivão dos testamentos das pessoas que 
falecem na Índia e Mina, que fora do falecido marido, Pedro Ferreira. 
Anexo: requerimento, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 68. 
 

69-  1618, Agosto, 31 – Setembro, 3, Lisboa 
RELAÇÕES (2) a primeira, de armas e munições que foram entregues a várias 
embarcações; a segunda, das despesas com as munições. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 69. 
 

70-  1618, Setembro, 3- Dezembro, 4 
CONSULTAS (6) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] respectivamente 
sobre o requerimento de Luís de Avelar, solicitando sua provisão em algum ofício; 
sobre a contagem, a ser feita pelo provedor e oficiais da Casa da Índia, da pedraria 
que se tomou em Sesimbra; sobre o requerimento do provedor dos armazéns, 
Roque da Silveira, solicitando se mandasse um desembargador realizar inspeções 
no Ribatejo; sobre o pedido feito a Vicente Caldeira de Brito sobre confisco de 
fazendas; de como devem ser registradas as cargas e descargas das naus; sobre o 
requerimento de Cristóvão Ribeiro, solicitando o pagamento de rendimentos que 
já lhe tinham sido concedidos, pois necessitava pagar seus credores. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 70. 
 

71-  [ant. 1618, Setembro, 5 - Dezembro, 20] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. Filipe II] o primeiro, do [contratador dos 
mantimentos da Armada] Manuel Moreno de Chaves, solicitando o pagamento 
dos mantimentos com que provera a Armada da costa; o segundo, de Manuel 
Ribeiro, solicitando a provisão no ofício de meirinho da Casa da Índia; o terceiro, 
do marquês de Castel Rodrigo junto com João Teles de Moraes, solicitando o ofício 
de escrivão dos feitos, vago por morte de seu ocupante; o quarto, de D. Manuel 
Pereira, solicitando recebimento de pagamentos devidos; o quinto, de Henrique 
Teixeira, solicitando o levantamento de embargo que sofria, para que pudesse 
receber pagamentos devidos; o sexto, de Gonçalo Ferreira sobre o arrendamento 
do contrato das naus. 
Anexo: relação, requerimentos, alvará, despacho, alvará (traslado) escrito, auto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 71. 
 

72-  1618, Setembro, 18, Santiago do Cacém 
AUTO feito pelo contador e provedor da Fazenda em Santiago do Cacém, 
Cristovão Rebelo Falcão, sobre a devassa dos oficiais daquela vila. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 72. 
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73-  1618, Setembro, 26 – Novembro, 14 
CARTAS RÉGIAS (5) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe II] tratando, 
respectivamente, do pagamento ao contratador do fabrico de duas naus, Henrique 
Gomes da Costa (dois capítulos); 
do estado em que se achava o fabrico do galeão na cidade do Porto; 
do requerimento de Francisco Duarte sobre a nomeação de juízes para averiguar 
suas contas; 
do requerimento do [contratador dos mantimentos da Armada] Manuel Moreno 
de Chaves e outros, sobre o contrato dos mantimentos das armadas da Índia. 
Anexo: despachos, carta, requerimento, relações, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 73. 
 

74-  1618, Outubro, 11, Lisboa 
PORTARIA do [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da Fazenda Real] Luís 
da Silva, ao provedor da comarca do Reino do Algarve, relativa às madeiras para o 
fabrico de naus da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 74. 
 

75-  1618, Novembro, 7, El Pardo 
CARTA RÉGIA do rei D. Filipe II ao vice-rei de Portugal, marquês de Alenquer [D. 
Diogo da Silva e Mendonça] para que fosse paga a ajuda de custo a Diogo Luís de 
Oliveira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 75. 
 

76-  1618, Novembro, 21-29 
CARTAS RÉGIAS (5) (cópias de capítulos) do rei D. Filipe II, tratando, 
respectivamente: das declarações de Gonçalo Vaz Coutinho sobre rendimentos da 
Fazenda Real; das quantias que sobejam das taxas dos vinhos de Lisboa a serem 
aplicadas na construção de naus; dos mantimentos dos navios da Armada; dos 
pagamentos ao contratador do fabrico das naus, Henrique Gomes da Costa; da 
falta de mantimentos para a Armada, apontada pelo seu capitão-geral, D. Antônio 
de Ataíde. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 76. 
 

77-  1618, Dezembro, 5-30 
CARTAS RÉGIAS (4) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe II] tratando, 
respectivamente, da mercê do cargo de juiz da Fazenda da vila de Peniche a Pedro 
Rebelo; do pagamento devido a D. João de Candeia; do corte das madeiras para o 
fabrico das naus; do lanço que se ordenou que Antônio Fernandes Paes fizesse 
sobre os direitos dos fretes das naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 77. 
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78-  1618, Dezembro, 31 [Lisboa] 
ESCRITO ao [escrivão do Conselho da Fazenda] Diogo Soares, sobre uma relação 
feita pela Câmara sobre a pimenta e outra, feita pelos provedores Miguel Godinho, 
Paulo Antônio de Matos e Antônio Rodrigues. 
Anexo: informações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 78. 
 

79-  ����[1618] 
CARTA do capitão de navio da Armada, João de Sequeira Varejão, ao rei [D. Filipe 
II] informando ter saído de Cascais para a baía de Santa Catarina, a fim de reparar 
o navio que comandava, dando alguns detalhes técnicos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 79. 
 

80-  [ca. 1622 – 1655] 
REQUERIMENTOS (4) o primeiro do fidalgo Jerónimo Osório de Almeida, 
solicitando isenção do pagamento de direitos à Chancelaria por conta do lugar que 
está servindo, na provedoria das valas, lesírias e contadoria dos campos de 
Santarém, por impedimento de Miguel de Quadros; e o segundo do tesoureiro-mor 
do Reino, Antônio da Silva, solicitando o cargo de contador-mor, ambos ao rei [D. 
Filipe III]; o terceiro de Antônio Dias Grego, José Lopes, José Lopes Domingues 
Annes e outros lavradores, solicitando isenção da sisa das rendas que pagam das 
terras que lavram em Friela; e o quarto de Jerônima Correia, viúva de Gonçalo 
Mendes de Araújo, solicitando os autos de embargo de uma penhora que lhe foi 
feita. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 80. 
 

81-  [ant. 1623 – post. 1637] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. Filipe III] o primeiro dos lavradores, ferradores e 
outros habitantes da comarca de Tomar, o segundo do patrão-mor da Ribeira, João 
de Lagos, o terceiro do escrivão [do Conselho] da Fazenda, Afonso de Barros 
Caminha, o quarto dos funcionários da vara do meirinho do Juízo da Índia e o 
último de um capitão alferes, respectivamente sobre as queixas a respeito de uma 
provisão que manda que se faça pregaria apenas na ribeira das naus; solicitando 
castigo para Manuel Boto Roxo por difamação a sua pessoa, solicitando que 
somente o escrivão da Fazenda possa dar despacho aos oficiais da moeda e 
administração dela; solicitando que o tesoureiro da Casa da Índia proceda aos 
pagamentos devidos; solicitando licença para [alistar] vadios e moços como 
soldados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 81. 
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82-  ����[1629] – [post. 1678] 
CONSULTAS (3) dos Conselhos da Fazenda, as duas primeiras, e Ultamarino 
(minuta) sobre um escrito acerca do cobre para fundição da armada da costa; sobre 
as consignações que se davam a Manuel da Silva Franco por conta dos escritos e 
letras que passou aos embaixadores; sobre os engenhos de açúcar do Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 82. 
 

83-  [post. 1630] 
DECRETO do rei [D. Filipe III] ordenando ao tesoureiro dos portos secos que 
pague uma quantia anual para o dote do convento das religiosas do Santíssimo 
Sacramento da vila de Louriçal. 
Obs.: data estabelecida conforme Portugal Antigo e Moderno de Pinho Leal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 83. 
 

84-  ����[post. 1634 – ant. 1683] 
PARECERES (5) sendo os três primeiros do Conselho da Fazenda e os demais do 
Conselho Ultramarino.  
O primeiro (minuta) nomeando José Pinto Pereira em primeiro lugar para o cargo 
de vedor da Fazenda geral das Índias; o segundo sobre o dinheiro empregado no 
levantamento de gente em Torres Novas para a armada; o terceiro do conselheiro 
Antônio de Póvoas, sobre o que pede o provedor da Casa da Índia acerca do 
exame das fazendas que entram na casa e da cobrança de direitos; o quarto, sobre o 
ofício novo de tesoureiro dos donativos, que só vai aumentar os pesados impostos 
cobrados para o sustento da Infantaria, a paz com a Holanda, e o dote da rainha 
britânica, pagos pelos povos das conquistas; o quinto, propondo a D. Martinho da 
Ribeira e a D. Rodrigo da Costa para o lugar de governador-geral [do Estado do 
Brasil]. 
Obs.: as datas foram estabelecidas de acordo com as rubricas encontradas, as letras 
dos secretários, as informações contidas nos documentos. O último parecer, por 
exemplo, faz menção ao Salvador Correia de Sá, conselheiro do Conselho 
Ultramarino desde 1644 e a Vossa Alteza [D. Pedro II] regente até Agosto de 1683. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 84. 
 

85-  [post. 1635, Julho] 
INFORMAÇÃO (minuta) sobre as normas a serem seguidas quando da [colheita] 
do trigo em Coimbra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 85. 
 

86-  ����[ca. 1635, Novembro] 
CARTA (minuta) do [secretário de Estado do Governo de Portugal, Miguel de 
Vasconcelos e Brito] ao rei [D. Filipe III] sobre o donativo para a armada grande 
[que irá socorrer o Brasil] e que deve ser entregue a Manuel Fernandes Tinoco e a 
Jorge Fernandes de Oliveira. 
Obs.: ver consulta em AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 61. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 86. 
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87-  [ca. 1635] – [1663-1680] 
ESCRITOS (3) o primeiro dirigido a Francisco do Carvalhal sobre os erros em uma 
conta, e os números lançados no caderno; o segundo de Fernando Matos do 
Carvalhal, remetendo um papel para assinar; o terceiro do procurador da 
Irmandade de Santa Mônica, José Luís Garcês Palha, ao Jerónimo Vieira da Silva, 
solicitando esmola para sua irmandade. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 87. 
 

88-  [1636] 
PORTARIA (minuta) do [secretário de Estado Miguel de Vasconcelos e Brito] 
mandando o tesoureiro-mor entregar ao da Casa da Índia uma quantia em 
dinheiro referente dos direitos das fazendas da primeira nau ou navio que vier da 
Índia ou do dinheiro da pimenta para pagar a Francisco Botelho Chacon e Álvaro 
da Silveira. 
Anexo: despacho. 
Obs.: ver consulta em AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 3. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 88. 
 

89-  [1638 – 1640] 
RELAÇÕES (2) dos homens de negócios [da Corte] citando Diogo Fernandes da 
Rocha e das propriedades que estão na comarca de Torres Vedras [próprios reais]. 
Obs.: ver AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 4. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 89. 
 

90-  [1645 – 1650] 
REQUERIMENTOS de Agostinho Ximenes e de Manuel de Góis, respectivamente, 
ao rei [D. João IV] solicitando que se declare a quem deve dar a fiança da reforma 
do provimento do ofício de recebedor do consulado da Alfândega e o segundo, 
solicitando cumprimento de uma sentença, de uma cobrança que fez a Manuel 
Neto na vila de Montemor-o-Velho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 90. 
 

91-  [Séc. XVII] 
ESCRITO sobre uma ordem do Conselho [da Fazenda ?]. 
CARTA sobre as queixas dos moradores da vila de Palmela. 
AHU_CU_Reino, Cx. 2, pasta 91. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 3 (1600-1770) 
N.º de pastas descritas: 108 
Assuntos: solicitação de ofícios; direitos pagos sobre o anil; rendimento dos portos secos do 
Reino; navios que levaria ao Brasil o [marquês de Minas] D. Luís de Sousa; envio de cartas 
do rei; rendimento do Consulado; fabricação de naus; ações contra o corso. 
 

1-  [1600] – [post. 1634] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe II] o primeiro, de André Alves, solicitando 
a restituição do seu ofício de olheiro e escrivão das sardinhas e pescados da praia 
de Monte Gordo; o segundo, de Brites Nobre, viúva de Jerónimo Resende, 
solicitando apostila nos alvarás para que o tesoureiro-mor pague o que lhe é 
devido; o terceiro e o quarto, ao rei [D. Filipe III], respectivamente, de Ambrósia de 
Azevedo, solicitando resolução da consulta em poder do escrivão da Fazenda 
Fernão Gomes da Gama acerca da propriedade do ofício de executor da comarca 
de Miranda, que pertenceu ao seu tio; e de Isabel Ferreira, solicitando ser 
desobrigada de tomar certo quintal de pimenta, nem ter seus bens penhorados, por 
ser uma mulher viúva, sem trato, que vive de vender frutas na ribeira, e sem 
condições de pagar os direitos devidos. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 1. 
 

2-  1619, Janeiro, 28, Lisboa 
CARTA de Aires de Miranda e [Fernão Gonçalves] da Gama ao rei [D. Filipe III] 
sobre os direitos pagos sobre o anil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 2. 
 

3-  1619, Fevereiro, 1 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] tratando do rendimento dos 
portos secos do Reino, que era aplicado no fabrico das naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 3. 
 

4-  ����1619, Fevereiro, 5 [Lisboa] 
OFÍCIO de Luís de Abreu de (...) ao escrivão da Fazenda Real, Diogo Soares, 
informando sobre navios e especialmente o de João Feltre, que levaria ao Brasil o 
[marquês de Minas] D. Luís de Sousa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 4. 
 

5-  1619, Fevereiro, 8 [Lisboa] 
ESCRITO de Aires de Miranda sobre envio de cartas do rei [D. Filipe II] e as 
formas de organizá-las e lacrá-las. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 5. 
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6-  1619, Fevereiro, 9, Lisboa 
PORTARIA do [vice-rei de Portugal], marquês de Alenquer, [D. Diogo da Silva e 
Mendonça], questionando o Conselho acerca da substituição de Francisco Cordovil 
por Francisco Cabral Godinho na assistência à mesa dos quartos, a qual não 
poderia ocorrer, porque não era permitido a um mesmo oficial receber dois 
ordenados da Fazenda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 6. 
 

7-  1619, Fevereiro, 20. 
CARTAS RÉGIAS (2) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe II] a primeira, tratando 
do rendimento do consulado; 
a Segunda, o provimento de Roque da Silveira como provedor dos armazéns. 
Anexo: informação (minuta). 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 7. 
 

8-  1619, Fevereiro, 20 [Lisboa] 
OFÍCIO do escrivão da Fazenda Diogo Soares ao [conselheiro do Conselho de 
Estado], conde de Faro, D. Estevão de Faro, sobre a pergunta do [vice-rei de 
Portugal], marquês de Alenquer, [D. Diogo da Silva e Mendonça], a respeito da 
prisão dos que faziam a enxárcia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 8. 
 

9-  1619, Fevereiro, 25, Lisboa 
AUTOS da sentença determinada pelo juiz da Índia e Mina, Manuel Nogueira, 
referente à uma tomadia de fazendas tiradas das naus que chegaram no ano 
anterior. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 9. 
 

10-  1619, Março, 5 – 1619 
CARTAS RÉGIAS (3) (cópias de capítulos) do rei D. Filipe II, a primeira, 
ordenando que fossem dadas satisfações sobre as peças de ferro que o governador 
da Casa do Porto, Diogo Lopes de Sousa, havia tomado emprestado de 
particulares, para o apresto da armada que saíra daquela cidade em 1618; 
a segunda e a terceira, sobre a necessidade de haver bombardeiros destros em 
Portugal. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 10. 
 

11-  [ant. 1619, Março, 6] 
REQUERIMENTO do baiIio [nobre] de Leça ao rei [D. Filipe II] solicitando 
recursos para que pudesse recuperar os dois galeões que tinha no rio Tejo. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 11. 
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12-  1619, Março, 10, Madri 
CARTA RÉGIA do rei D. Filipe II ao [vice-rei de Portugal], marquês de Alenquer, 
[D. Diogo da Silva e Mendonça], ordenando que se comunicasse com o 
embaixador e com o rei da Pérsia a respeito da ida para aquele país, pela 
experiência e zelo já demonstrados, de frei Redento da Cruz, carmelita descalço, no 
galeão da Armada. 
Anexo: escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 12. 
 

13-  1619, Março, 11, Lisboa 
CARTA de Henrique Gomes da Costa ao rei [D. Filipe II] sobre a fabricação das 
duas naus sob sua responsabilidade. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 13. 
 

14-  1619, Abril, 6 – Maio, 10. 
CARTAS RÉGIAS (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe II] a primeira, sobre as 
tomadias realizadas nas naus da Índia; 
a segunda, sobre a desobriga de juramento por parte do [vice-rei de Portugal] 
marquês de Alenquer [D. Diogo da Silva e Mendonça]. 
Anexo: despacho. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 14. 
 

15-  1619, Abril, 18, Lagos. 
CARTA do governador do Algarve, D. João de Castro, ao rei [D. Filipe II] sobre a 
falta de munições e armas naquela região. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 15. 
 

16-  1619, Maio, 6, Lisboa 
PORTARIA (cópia) do [secretário do Governo de Portugal] Cristóvão Soares, 
concedendo a Manuel Ribeiro de Mendonça o ofício de escrivão dos armazéns dos 
mantimentos da cidade de Lisboa, em cumprimento do alvará que lhe autorizava a 
ser nomeado para um cargo da Justiça ou Fazenda. 
Anexo: alvará (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 16. 
 

17-  [ant. 1619, Maio, 8] 
REQUERIMENTO do procurador dos lavradores da cidade de Leiria, Manuel 
Esteves Serrão, ao rei [D. Filipe II] solicitando, em nome daquela cidade e de 
algumas vilas, providências a respeito da dívida que o contratador das madeiras, 
Jorge da Silva e Costa, tinha com eles. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 17. 
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18-  1619, Maio, 10 [Lisboa] 
ESCRITO do [vedor da Fazenda Real] Luís da Silva sobre consignações do 
consulado pagas a Francisco Duarte. 
Anexo: escrito, assento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 18. 
 

19-  1619, Maio, 16 [Lisboa] 
ESCRITO do [provedor dos armazéns] Roque Silveira sobre o lance feito pelo 
bombeiro Miguel Antônio para o conserto da Armada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 19. 
 

20-  1619, Junho, 10. 
TERMO (cópia) do lance feito Manuel Gomes para o fabrico da nau nova na 
Ribeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 20. 
 

21-  [post. 1619, Junho, 22] 
REQUERIMENTO de Vicenzo Squarçafigo ao rei [D. Filipe II], solicitando certidão 
do averbamento das quantias pagas por ele a César e a Fabrício Justiniano de umas 
tenças que estes têm na Alfândega de Lisboa. 
Anexo: certificado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 21. 
 

22-  [ant. 1619, Julho, 26] 
REQUERIMENTO de Antônio Fernandes Brechote ao rei [D. Filipe II] solicitando 
que, dos seus três filhos, que tinham sido convocados para servirem na Armada, 
pelo menos lhe ficasse um deles, para seu sustento, em razão da sua avançada 
idade e da de sua mulher. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 22. 
 

23-  1619, Agosto, 27, Lisboa 
CERTIDÃO passada por Bento Banha Cardoso comprovando as ações de vários 
navios contra os turcos e os corsários. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 23. 
 

24-  [ant. 1619, Setembro, 2] 
REQUERIMENTO de Manuel de Bulhão ao rei [D. Filipe II] solicitando que fosse 
acrescentado, na provisão que o nomeava para guarda-mor do regimento do 
consulado, também o cargo de visitador. 
Anexo: certidão, requerimento, carta régia (cópia de capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 24. 
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25-  1619, Setembro, 17 
PROVISÃO do rei [D. Filipe II] ordenando ao tesoureiro-mor, Leonardo Fróes, que 
entregasse ao tesoureiro da Casa da Índia a quantia devida a Juliana Fróes e a 
Paulo Manso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 25. 
 

26-  1619, Outubro, 24 – Dezembro, 16 
CARTAS RÉGIAS (2) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe II] ao Conselho da 
Fazenda tratando respectivamente da ordem para que o [vice-rei de Portugal] 
marquês de Alenquer [D. Diogo da Silva e Mendonça] tornasse a governar e do 
contrato para o fabrico de navios ligeiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 26. 
 

27-  [ant. 1619, Dezembro, 24] 
ESCRITO de Aires de Miranda sobre uma ordem dada ao Conselho da Fazenda 
sobre o despacho de fazendas da rainha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 27. 
 

28-  1620, Janeiro, 14, Leiria 
AUTO feito pelo juiz de fora da cidade de Leiria, Manuel do Amaral, sobre a 
devassa a respeito das pessoas que cortavam e carregavam a madeira dos pinhais 
de Leiria. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 28. 
 

29-  1620, Fevereiro, 27, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo escrivão dos feitos da Fazenda, Domingos Veloso 
Ferreira, sobre um libelo do ouvidor da Fazenda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 29. 
 

30-  [ant. 1620, Maio, 23] 
REQUERIMENTO do contratador dos mantimentos, Manuel Moreno de Chaves, 
ao rei [D. Filipe II] solicitando que fosse ordenado aos oficiais da Casa da Índia que 
vendessem em pregão todo o búzio trazido pelas naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 30. 
 

31-  1620, Julho, 10 
CARTAS PATENTES (5) do imperador da Áustria, Ferdinando II. 
Obs.: documento em alemão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 31. 
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32-  [ant. 1620, Julho, 21-Agosto, 8] 
REQUERIMENTOS (2) de Mariana do Quintal e de Manuel de Passos Figuerôa ao 
rei [D. Filipe II] solicitando, respectivamente, os papéis de Sebastião Ferreira Cação 
que se achavam no Conselho da Fazenda e, 
o segundo, a mercê do ofício de escrivão de [recebedor do direito dos] três por 
cento do consulado, que fora de seu pai. 
Anexo: carta, procuração, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 32. 
 

33-  1620, Agosto, 12 – Outubro, 6 
CARTAS RÉGIAS (2) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe II] sobre, 
respectivamente, o pagamento feito ao licenciado Julião de Campos e, 
a segunda, a petição de Belchior Cardoso que pretendia ser provido no posto de 
sargento-mor na comarca de Torres Vedras. 
Obs.: umas das cópias é minuta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 33. 
 

34-  1620, Outubro, 23, Lisboa 
PROVISÃO do rei D. Filipe II ordenando que o corregedor da vila de Tomar tirasse 
devassa das pessoas que cortavam e descascavam árvores, dentro das dez léguas 
de distância das margens do rio Tejo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 34. 
 

35-  [ant. 1620, Novembro, 1, Lisboa] 
REQUERIMENTO da abadessa e religiosas do mosteiro da Esperança ao rei [D. 
Filipe II] solicitando que fossem pagos os padrões de juro que lhes eram devidos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 35. 
 

36-  1620, Novembro, 18, Lisboa 
ALVARÁ do rei D. Filipe II ordenando que o desembargador Fernão Cabral tirasse 
devassa do procedimento que teve D. Antônio de Ataíde e todos os oficiais de 
todos os navios da Armada no exercício de seus cargos e também no concernente à 
qualidade e cuidados com os mantimentos, especialmente os biscoitos de trigo da 
terra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 36. 
 

37-  1620, Novembro, 18, Pardo. 
CARTA RÉGIA do rei [D. Filipe II] ao [governador do Reino de Portugal], conde 
de Portalegre, D. Diogo da Silva, ordenando que os procuradores e oficiais fossem 
obrigados a responderem a todas as petições que tratem de juros, de que tipo 
forem. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 37. 
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38-  1621, Fevereiro, 10, Caminha 
CARTA do provedor da comarca da vila de Viana, Sebastião Pinto Lobo, ao rei [D. 
Filipe II] sobre o requerimento do moço da Câmara de Caminha, Manuel Carneiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 38. 
 

39-  1621, Março, 16, Lisboa 
ATESTADO passado pelo contador da Fazenda Real, Baltazar Veloso de Carvalho, 
confirmando que [...] Teles de Barbuda recebera o ofício de escrivão das fianças da 
Fazenda Real. 
Obs.: mau estado; documento em pergaminho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 39. 
 

40-  1621, Março, 31, Viana 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da correição da comarca de Viana, João de 
Araújo, a respeito da ordem dada ao corregedor daquela comarca, Lourenço de 
Barros de Vasconcelos, para que apregoasse, em lugar público, a ordem real 
respeitante a que todas as pessoas que embarcassem na armada da costa, saíssem 
de Lisboa, onde seus soldos seriam pagos nos Armazéns Reais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 40. 
 

41-  [ant. 1621, Abril, 9 – Junho, 6] 
REQUERIMENTOS (3) de Manuel Moreira de Chaves, do cavaleiro fidalgo, Miguel 
Ribeiro, e do procurador da Coroa, Miguel da Barreira, ao rei [D. Filipe III] 
solicitando, respectivamente: os direitos que lhe deveriam ser pagos sobre os 
mosquetes da nau que vinha da Índia; 
o segundo, o ofício de escrivão do Consulado da vila de Viana; 
o terceiro, o pagamento de mais de um ano em que acumulara o seu cargo com o 
de procurador da Fazenda. 
Anexo: certidões, assento (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 41. 
 

42-  1621, Abril, 15 [Lisboa] 
ESCRITO do [provedor dos Armazéns] Vasco Fernandes César, ao [vedor da 
Fazenda Real] Luís da Silva, sobre a concessão de uma ajuda de custo ao capitão 
Albernaz. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 42. 
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43-  1621, Maio, 2-Outubro, 14 
CARTAS RÉGIAS (6) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] sobre, a primeira, o 
tempo de serviço de capitães e almirantes da armada da costa; a segunda e a 
terceira, sobre as despesas feitas por Manuel do Basto de Andrade no 
levantamento de soldados para a armada da costa; 
a quarta, devassa feita ao tesoureiro dos Armazéns da Guiné e Índia, Sebastião 
Salvago; 
a quinta, nomeação de Nuno da Fonseca para ser adjunto na causa que corre entre 
o procurador da Fazenda, Manuel Mendes de Castro e João Batista Revalhasca 
sobre a questão das duas galeotas da Mina; 
a sexta, sobre a mesma matéria das segunda e terceira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 43. 
 

44-  1621, Julho, 15 
CONSULTA (minuta) ao rei [D. Filipe III] sobre a falta de dinheiro para o fabrico 
das naus. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 44. 
 

45-  1621, Setembro, 20, Lisboa 
ASSENTO (traslado) da sentença do réu e ex-escrivão da Câmara da cidade de 
Silves, Antônio Martins de Medeiros. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 45. 
 

46-  1621, Setembro, 26, Leiria 
CERTIDÃO do escrivão dos Pinhais de Leiria, Simão Alves da Costa, ao rei [D. 
Filipe III] sobre a extração das madeiras para construção das naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 46. 
 

47-  ����[ant. 1621, Outubro, 17-Dezembro, 3] 
REQUERIMENTOS (4) do recebedor das sisas de Monção, Vicente Pereira, dos 
polvoristas Afonso e João Mateus, da viúva de Diogo Lopes Ulhoa, Maria Duarte, e 
das abadessa e religiosas do mosteiro de Santa Clara de Santarém, ao rei [D. Filipe 
III] solicitando, respectivamente: pagamento de ordenado vencido; 
o segundo, que a câmara não atrapalhasse seu trabalho de fabrico de pólvora; 
o terceiro, o deferimento, oferecido pelo secretário do Conselho da Fazenda, Diogo 
Soares, do precatório que veio do Brasil contra seu marido 
e o quarto, o pagamento do que lhes era devido pela Casa da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 47. 
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48-  1621, Novembro, 4 – Dezembro, 16, Lisboa 
DESPACHOS (2) (cópias) o primeiro, dos governadores do Reino, [duque de 
Verágua, Nuno Álvares Pereira Colon y Portugal, D. Diogo de Castro e do Bispo 
de Coimbra, D. Martim Afonso Mexia] ao Conselho da Fazenda sobre os 
mantimentos necessários para a gente do mar das quatro naus; 
o segundo, do Conselho da Fazenda, sobre uma consulta referente às arribadas, 
citando Vicente Calderón. 
Obs.: m. est.; a junta governativa entre 1621 a 1623 era formada por D. Diogo de 
Castro, pelo Bispo de Coimbra, D. Martim Afonso Mexia, e pelo Duque de 
Verágua, Nuno Álvares Pereira Colon y Portugal, que falece em 3 de setembro de 
1622. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 48. 
 

49-  [ant. 1622, Janeiro, 1 – 10] 
REQUERIMENTOS (2) do contratador dos mantimentos da Armada, Manuel 
Moreno de Chaves, e do moço da câmara do serviço do Paço, Manuel Ribeiro 
Botelho ao rei [D. Filipe III] solicitando, no primeiro caso, que não o obrigassem 
mais a fornecer os mantimentos depois do ano de 1621 e, 
no segundo, que fossem despachados os alvarás de seu dote e casamento. 
Anexo: consulta (minuta) assentos (traslados) alvará (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 49. 
 

50-  1622, Janeiro, 4, Lisboa 
CARTA de Antônio de Frias de Tavares ao rei [D. Filipe III] sobre a extração de 
madeira nos pinhais de Leiria, citando o feitor das madeiras, Manuel Esteves 
Serrão. 
Anexo: mandado, carta, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 50. 
 

51-  1622, Janeiro, 8 – 31 [Lisboa] 
ESCRITOS (4) do secretário do Conselho da Fazenda, Cristóvão Soares, sobre 
algumas ordens dos governadores do , [duque de Verágua, Nuno Álvares Pereira 
Colon y Portugal, D. Diogo de Castro e do Bispo de Coimbra, D. Martim Afonso 
Mexia] referentes, o primeiro, sobre se averiguar as contas de Antônio Veloso 
quando serviu de tesoureiro dos armazéns; o segundo, aos pagamentos que 
deviam ser efetuados entre eles, fianças de contratos; o terceiro, referente ao 
procedimento de capitães e oficiais destinados às naus e o quarto, sobre 
mantimentos da Armada da costa serem da responsabilidade de Leonardo [Frei..]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 51. 
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52-  1622, Janeiro, 12 [Lisboa] 
DESPACHO do Conselho da Fazenda ordenando aos oficiais da Casa da Índia que 
dessem informações sobre as atividades do contador da mesma Casa, Tomás de 
Aquilera, no referente à sua nomeação para aquele cargo e com ordem de quem 
tinha as chaves do paiol da pimenta. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 52. 
 

53-  1622, Janeiro, 17, Lisboa 
DESPACHO do Conselho da Fazenda ordenando ao procurador da Fazenda Real 
do Juízo da Índia e Mina, Luís Martins de Siqueira, que informasse sobre os feitos 
das fazendas que estavam atrasados. 
Anexo: escrito, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 53. 
 

54-  1622, Janeiro, 27 
OFÍCIO do [provedor dos armazéns] Roque da Silveira, sobre a ordem que 
recebera para prover os escrivães das naus com os livros, nos quais anotariam as 
despesas, orientando-os sobre a forma de fazê-lo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 54. 
 

55-  1622, Janeiro, 29, Pederneira. 
CARTA de Manuel Esteves Serrão ao rei [D. Filipe III] dando conta da utilização 
de uma caravela para o carreto de madeira e informando sobre outras 
embarcações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 55. 
 

56-  [ant. 1622, Janeiro, 31] 
REQUERIMENTO do contratador do consulado do Reino do Algarve, Fernão 
Lopes, ao rei [D. Filipe III], solicitando mandados para que os oficiais servissem ao 
contrato por mais um ano. 
Anexo: contrato (traslado de condição) relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 56. 
 

57-  1622, Fevereiro, 10. 
CARTAS RÉGIAS (2) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III], a primeira, sobre a 
apreensão de um escritório pertencente à condessa de Vila Nova; e o segundo, 
sobre os fretes das madeiras destinadas ao fabrico das naus. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 57. 
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58-  [ant. 1622, Fevereiro, 23 – Março, 31] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do escrivão do Consulado 
da passagem da madeira, Antônio Pereira, solicitando a mercê de que não se 
arrendasse a outra pessoa o seu ofício, por conta da demanda feita por sua mulher, 
Guiomar de Brito; 
o segundo, de Mateus Nunes e João de Almeida, solicitando que eles não fossem 
impedidos de prosseguir na fabricação da caravela que lhes fora encomendada; 
e o terceiro, de Antônio de Ataíde, solicitando a entrega de documentos de seu 
interesse que se achavam na mesa do despacho. 
Anexo: despachos, requerimento, mandado, instrumento em pública forma. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 58. 
 

59-  1622, Fevereiro, 24, Madri 
ESCRITO de Francisco de Almeida de Vasconcelos sobre quantia a ser paga ao ex-
tesoureiro da Casa da Índia, Vicente Ferreira de Andrade. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 59. 
 

60-  1622, Fevereiro, 24 – Março, 21 
CARTAS RÉGIAS (5) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre a 
petição do porteiro e guardador dos livros do Consulado, Diogo da Maia; 
a segunda, sobre o apresto e provimento da armada da costa ; 
a terceira, sobre a vaga do ofício de meirinho da Casa da Índia; 
a quarta, sobre a mesma matéria da segunda;  
a quinta, sobre o requerimento de [Pedro Sodré] de Gamboa, solicitando o ofício de 
guarda da Casa da Índia. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 60. 
 

61-  1622, Março, 9, Sesimbra 
CARTA do juiz de fora da vila de Sesimbra, Simão da Costa Gueiros ao rei [D. 
Filipe III] remetendo os autos da devassa feita a Domingos Jorge e a Manuel 
Carvalho por conta das fazendas da nau que queimara na praia de Albufeira. 
Anexo: autos de devassa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 61. 
 

62-  1622, Março, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre os navios que 
deveriam se aprestar para a Armada no ano de 1622. 
Anexo: relação, consulta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 62. 
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63-  1622, Abril, 22 [Lisboa] 
PORTARIA dos governadores do Reino, [D. Diogo de Castro e do Bispo de 
Coimbra, D. Martim Afonso Mexia] ordenando ao tesoureiro dos armazéns que 
entregasse uma quantia por conta do rendimento do consulado a Domingos da 
Câmara, para as despesas do galeão de Peniche. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 63. 
 

64-  1622, Abril, 26 – 29 [Lisboa] 
ESCRITOS (2) do secretário do Conselho da Fazenda, Cristóvão Soares, sobre 
ordens dos governadores do Reino, [duque de Verágua, Nuno Álvares Pereira 
Colon y Portugal, D. Diogo de Castro e do Bispo de Coimbra, D. Martim Afonso 
Mexia] referentes respectivamente às rendas para o fabrico e apresto das naus da 
Índia e aos seus mantimentos. 
Anexo: despacho, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 64. 
 

65-  [ant. 1622, Abril, 30 – Maio, 14] 
REQUERIMENTOS (2) do juiz da vintena de [Torres Vedras] Manuel Francisco e 
do contratador dos mantimentos das naus, Manuel Gomes Galego, ao rei [D. Filipe 
III] solicitando, o primeiro, a reforma da consulta referente ao seu pedido de um 
prêmio, pelo risco de vida que correra no seu trabalho de extração de pedras na 
praia de Cambelas e, o segundo, defendendo-se da acusação de que não fornecera 
azeite suficiente para uma das viagens à Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 65. 
 

66-  1622, Maio, 10, Peniche 
OFÍCIO de [Jerônimo] [...] Câmara aos governadores do Reino, [duque de Verágua, 
Nuno Álvares Pereira Colon y Portugal, D. Diogo de Castro e do Bispo de 
Coimbra, D. Martim Afonso Mexia], sobre a entrega do correio, que chegara 
quando estava de partida no seu galeão. 
Anexo: despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 66. 
 

67-  1622, Maio, 13 
OFÍCIO informando estar terminada a aguada dos galeões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 67. 
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68-  1622, Maio, 14-20 
ESCRITOS (2) do [secretário do Conselho de Portugal em Madrid], Marçal da 
Costa, transmitindo ordem dos governadores do Reino [D. Diogo de Castro e D. 
Martim Afonso Mexia] o primeiro, dirigido ao conselheiro de Estado, e vedor da 
Fazenda, Rui da Silva, para que enviasse relação dos mantimentos necessários para 
a Armada, e o segundo, sobre o provimentos dos armazéns com arcabuzes e 
mosquetes de Biscaia. 
Anexo: informações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 68. 
 

69-  1622, Maio, 21-25 
CARTAS RÉGIAS (2) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre 
Baltazar João Graça e a segunda, sobre o ofício de meirinho da Casa da Índia. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 69. 
 

70-  1622, Maio, 27 
INFORMAÇÃO de Martinho da Cunha sobre o linho cânhamo. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 70. 
 

71-  1622, Maio, 28, Porto. 
OFÍCIO de Sebastião de Tavares de Sousa afirmando, que, em cumprimento de um 
mandado do Conselho da Fazenda, transmitia as informações sobre o crescimento 
das sisas nas cidades do Porto, de Aveiro e de Viana. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 71. 
 

72-  ����[ant. 1622, Julho, 1-9] 
REQUERIMENTOS (2) de Luís Vaz de Resende e da viúva de Marçal Nunes da 
Costa, Vera Gentil, ao rei [D. Filipe III], o primeiro, referente à sonegação dos 
direitos do pau-brasil feita por Álvaro de Azevedo; e o segundo, cobrando 
pagamentos que eram devidos a seu falecido marido. 
Anexo: certidões, carta.  
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 72. 
 

73-  1622, Julho, 4 
ESCRITO encaminhando uma lista com informações sobre o cobre e o seu 
transporte de Hamburgo a Lisboa. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 73. 
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74-  1622, Julho, 20-21 
CARTAS RÉGIAS (3) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre a 
falta de cobre; a segunda, sobre o ofício de meirinho da Casa da Índia e a terceira, 
sobre o requerimento de Isabel de Lencastre a respeito de uma encomenda a lhe 
ser entregue pela Casa da Índia. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 74. 
 

75-  1622, Julho, 24, Escaroupim 
OFÍCIO de Gaspar do Basto Teixeira informando sobre a queima da madeira e 
solicitando mais dinheiro para pagar o carreto delas. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 75. 
 

76-  [ant. 1622, Julho, 28 – Agosto, 13] 
REQUERIMENTOS (3) de Valentim de Sá, de Manuel Moreira de Chaves e de 
Martim Velho da Fonseca ao rei [D. Filipe III] o primeiro, solicitando a serventia do 
cargo de cosmógrafo-mor de Portugal; o segundo, que lhe fosse paga a quantia que 
o Consulado lhe devia e o terceiro, a mercê do ofício de recebedor do direito dos 
três por cento da vila de Viana. 
Anexo: carta, certidão, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 76. 
 

77-  1622, Julho, 28 - Agosto, 19 [Lisboa] 
ESCRITOS (2) do [secretário do Conselho de Portugal em Madrid], Marçal da 
Costa, ao conselheiro de Estado, Rui da Silva, transmitindo a solicitação dos 
governadores do Reino, [duque de Verágua, Nuno Álvares Pereira Colon y 
Portugal, D. Diogo de Castro e do Bispo de Coimbra, D. Martim Afonso Mexia] 
sobre a existência de escrivães extravagantes da Fazenda e, o segundo, sobre o 
estado dos navios do consulado. 
Anexo: consulta (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 77. 
 

78-  1622, Julho, 28, Lisboa 
ALVARÁ com salva do rei [D. Filipe III] passado a Baltazar Schaulieger para que 
se fizesse o pagamento dos mosquetes, arcabuzes e pelouros que entregara nos 
armazéns para provimento deles. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 78. 
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79-  1622, Agosto, 4 - 30. 
CARTAS RÉGIAS (3) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento de Luísa de Freitas, solicitando pagamento do que lhe devia a 
Fazenda Real; 
a segunda, sobre o requerimento de Antônio da Costa Feo, no qual solicitava a 
serventia do ofício de tesoureiro do consulado da Casa da Índia;  
a terceira, proibindo ao provedor dos armazéns, Vasco Fernandes César, de fazer 
alguns pagamentos de salários. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 79. 
 

80-  1622, Agosto, 8 [Lisboa] 
OFÍCIO de Gaspar de Abreu de Freitas ao advogado da Casa da Suplicação, 
Manuel Gomes Cardoso, consultando-o sobre a legislação referente ao fato de um 
servidor público que cometa um crime estranho ao seu próprio ofício, e por causa 
disto tenha sido preso, se for solto, se volta ou não a servir o seu ofício. 
Anexo: ofícios, requerimento, certidões. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 80. 
 

81-  1622, Agosto, 18. 
CERTIDÃO passada pelo provedor da Casa da Índia e Mina, Aires de Miranda e 
seus oficiais confirmando o registro nos livros daquela Casa, do recebimento das 
cargas de anil, canela, benjoim, alho, etc. pelo tesoureiro, Francisco Caldeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 81. 
 

82-  1622, Agosto, 20 [Lisboa] 
RELAÇÃO de carregamentos confiscados de especiarias e de peças de tecido, 
constantes do livro da receita do tesoureiro da Especiaria, Sebastião de Andrade. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 82. 
 

83-  [1622, Agosto, 21] 
OFÍCIO ao conselheiro do Conselho de Estado e vedor da Fazenda Real, Luís da 
Silva, transmitindo a solicitação dos governadores do Reino, [duque de Verágua, 
Nuno Álvares Pereira Colon y Portugal, D. Diogo de Castro e do Bispo de 
Coimbra, D. Martim Afonso Mexia] de informação constante dos livros dos 
armazéns. 
Anexo: despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 83. 
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84-  1622, Agosto, 22 – Setembro, 1 [Lisboa] 
DESPACHOS (3) do Conselho da Fazenda, o primeiro, ordenando a Francisco 
Cabral Godinho, para que enviasse o inventário que fizera a Jerónimo de Azevedo;  
o segundo, ordenando que Antônio do Amaral notificasse a Jorge de Azevedo de 
Mesquita a respeito do ofício de guarda dos livros da secretaria; 
o terceiro, sobre o dinheiro existente na arca. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 84. 
 

85-  1622, Agosto, 26, Arronches 
CARTA do juiz de fora da vila de Arronches, Manuel Figueira Delgado, ao rei [D. 
Filipe III] sobre os confiscos que efetuou nas cargas de pano de linho e de seda. 
Anexo: despacho, certidão, auto de diligência. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 85. 
 

86-  1622, Setembro, 1 [Lisboa] 
OFÍCIO do provedor dos armazéns, Roque da Silveira, ao conselheiro do Conselho 
de Estado, vedor da Fazenda Real, Luís da Silva, sobre as madeiras e o chumbo 
necessários para os trabalhos na Ribeira de Muge, em Santarém. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 86. 
 

87-  1622, Setembro,15 – Outubro, 12 
CARTAS RÉGIAS (3) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
direito dos três por cento do Consulado e sobre as consultas de João do Couto 
Barbosa; Manuel de Matos e Lourenço Correia; 
a segunda, sobre o dinheiro embargado no rendimento do reguengo de Guimarães 
para o pagamento da artilharia, mencionando uma petição de Gaspar de Abreu de 
Freitas; 
a terceira, sobre o fabrico das naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 87. 
 

88-  ����1622, Setembro, 17 – Outubro, 25 
CARTAS RÉGIAS (4) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, tratando 
do tombo dos engenhos de açúcar na capitania do Espírito Santo, solicitado por 
Antônio Ximenes, proprietário deles; a segunda, sobre a consulta de Baltazar Pires 
Machado; a terceira, sobre as consultas de Pedro da Cunha, que pedia umas terras 
e casa no cais da madeira, e de Manuel Almeida da Silva sobre uma sentença e a 
quarta, sobre a saída de navios da Armada no princípio do verão, para se evitarem 
os roubos. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 88. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

89-  1622, Outubro, 13 – Novembro, 25 
OFÍCIOS (4) do [secretário do Conselho de Portugal em Madrid], Marçal da Costa 
ao [vedor da Fazenda Real] Luís da Silva, transmitindo ordem dos governadores 
do Reino [D. Diogo de Castro e do Bispo de Coimbra, D. Martim Afonso Mexia] o 
primeiro, para que as consultas vindas do Ultramar fossem examinadas com 
brevidade; o segundo, para que se averiguasse sobre o ouro que fora para Tomar e 
sobre o ofício de escrivão das justificações; o terceiro, que se aprestasse a dar uma 
informação solicitada e o quarto, para que se consultasse um livro e a cópia de 
determinada carta. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 89. 
 

90-  1622, Outubro, 26 – Novembro, 10 
CARTAS RÉGIAS (4) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre a 
queixa do ex-patrão-mor da Ribeira das Naus, Manuel Fernandes Teixeira; a 
segunda, sobre a causa de Manuel Mendes de Castro contra o procurador da 
Fazenda; a terceira, sobre a falta das madeiras; a quarta, sobre as madeiras e 
pinhais de Leiria. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 90. 
 

91-  1622, Outubro, 27 
CARTA do monteiro-mor ao rei [D. Filipe III] advertindo-o sobre a falta de 
madeira para o fabrico das naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 91. 
 

92-  [ant. 1622, Novembro, 1 – Dezembro, 22] 
REQUERIMENTOS (4) do moço da Câmara de Número, Manuel Padilha de 
Miranda, de Antão Vaz Freire, da Prioresa do Mosteiro de Santa Mônica de Évora 
e do provedor da comarca de Castelo Branco, Francisco Pinheiro de Macedo e do 
escrivão da mesma comarca, Antônio Ribeiro Fragoso, ao rei [D. Filipe III] o 
primeiro, solicitando o ofício de escrivão da Casa da Índia; o segundo, solicitando 
licença para cortar macieiras em Samora Correia, junto a Setúbal; o terceiro, para 
que se lhe pagassem as esmolas devidas e o quarto, sobre os seus 
desentendimentos com o juiz de fora da vila de Castelo Novo. 
Anexo: declaração, escrito, cartas régias (cópias de capítulos) requerimentos, 
despacho, carta de sentença (cópia) mandado. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 92. 
 

93-  1622, Novembro, 16, Cascais. 
CARTA do corregedor João Carreiro de Almada ao rei [D. Filipe III] sobre a sua 
nomeação para o cargo de juiz da Índia e Mina em Lisboa. 
Anexo: despacho (cópia) carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 93. 
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94-  1622, Novembro, 24, Lisboa 
DESPACHO do Conselho da Fazenda ordenando ao provedor e oficiais da Casa da 
Índia que procedesse ao despacho das fazendas de uma das naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 94. 
 

95-  1622, Novembro, 24, Lisboa 
PROVISÃO do [vedor da Fazenda Real] Luís da Silva, dirigida ao provedor das 
valas e paúis [terras alagadiças] Miguel de Quadros, aludindo à falta de enxárcia 
para a Armada, solicitando o seu empenho para a obtenção de quantidades de 
linho cânhamo. 
Anexo: carta. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 95. 
 

96-  1622, Novembro, 29 [Montemor-o-Velho] 
CARTA ao rei [D. Filipe III] sobre umas diligências necessárias em terras do 
distrito de Montemor-o-Velho em torno da pouca lavra do linho naquelas terras. 
Anexo: despacho, autos de diligência. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 96. 
 

97-  1622, Dezembro, 10, Lisboa 
INFORMAÇÃO do contador-mor sobre uma certidão do executor da receita, 
Francisco Ferreira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 97. 
 

98-  1622, Dezembro, 23.  
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] sobre passar para o 
Conselho da Fazenda a galé que o [vice-rei de Portugal], marquês de Alenquer, [D. 
Diogo da Silva e Mendonça], deixara no rio Tejo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 98. 
 

99-  [ant. 1622, Dezembro, 31] 
CONSULTA (minuta) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre matérias 
relativas à armada da costa, tais como o término da aguada dos galeões e patacho; 
um escrito do [secretário do Conselho de Portugal em Madrid], Marçal da Costa 
sobre mantimentos; sobre uma relação dos mantimentos a ser feita pelo provedor 
dos armazéns e sobre a artilharia que se deve por nos navios da armada da costa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 99. 
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100-  1622 
INFORMAÇÕES (minutas) sobre a consulta que deveria ser feita para suspensão 
do meirinho, indagando-se antes o provedor da Fazenda; sobre os mantimentos da 
Armada da costa e sobre sobejos de rendimentos. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 100. 
 

101-  [1622] 
OFÍCIO (minuta) tratando de informações dadas pelo doutor Vicente Caldeira de 
Brito sobre Pedro Gomes, preso no Limoeiro; e sobre os papéis do [vice-rei de 
Portugal], marquês de Alenquer, [D. Diogo da Silva e Mendonça]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 101. 
 

102-  [post. 1635] 
INFORMAÇÃO sobre fazendas confiscadas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 102. 
 

103-  [post. 1637] 
PARECERES (3) do Conselho da Fazenda, os dois primeiros minutas, 
respectivamente sobre uma caravela utilizada no serviço real; sobre o pagamento 
de um padrão de juros a Brites do Rio; a fábrica da moeda. 
Obs.: mau estado; o primeiro e o último têm a rubrica do doutor Antônio de 
Póvoas, que foi conselheiro do Conselho da Fazenda a partir de 1637. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 103. 
 

104-  ����[ant. 1643 - 1655] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] o primeiro do coronheiro das oficinas de 
Barcarena, João de [Mindisabal] solicitando deferimento para retornar ao seu 
ofício; o segundo de Manuel de Carvalho, solicitando a propriedade do ofício de 
escrivão dos linhos canaves [sic]; o terceiro do prior de Nossa Senhora da Luz, 
solicitando mandado para ser pago de uma dívida por parte do padre vedor do 
hospital, sem embargo da sentença que André Soares Saraiva conseguiu contra o 
mesmo; o quarto, de André Rodrigues Borracheiro, solicitando que se levante o 
embargo do seu dinheiro, que serviu como fiança para Mateus Vieira, que assentou 
praça como soldado e seguiu para o Brasil, visto a certidão que possui que o dito 
soldado realmente embarcou para o seu destino e não desertou. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 104. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

105-  [post. 1650] – [ant. 1755] 
REQUERIMENTOS (4) o primeiro, ao rei [D. João IV], o segundo e o terceiro, ao 
príncipe regente [D. Pedro] e o último ao rei [D. José I]; o primeiro, solicitando uma 
comenda de São Pedro de Macedo de Cavaleiros, em remuneração dos serviços 
prestados pelo remetente, e um hábito da Ordem de Cristo com tença para seu 
filho João Leite de Castro Moraes; o segundo, de Mécia Gomes, solicitando a 
liberdade de seu filho, Francisco Gomes, preso para servir na Armada, para que 
possa ajudar no sustento da família; o terceiro, de Francisco da Mota, alferes da 
companhia de cavalos do capitão Agostinho Soares de Castro na província do 
Minho, solicitando reforma no dito posto; e o quarto de [Temp... Milver] sobre 
uma proposta de contrato à Fazenda Real. 
Obs.: o primeiro documento é um fragamento; para o terceiro requerimento, ver 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 21. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 105. 
 

106-  [post. 1660] 
OFÍCIO de um cavaleiro retirado da Corte "a um grande que assiste nela". 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 106. 
 

107-  ����[post. 1662] 
ESCRITO de Manuel Álvares Maia ao senhor Jacinto, remetendo um pagamento. 
Obs.: Nas mercês de D. Afonso VI, livro 19, fl. 260 aparece um Manuel Álvares 
Maia transportando fazendas para o Brasil e trazendo açúcar de lá para o Reino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 107. 
 

108-  [post. 1770] 
MEMÓRIA do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, sobre o modo de fazer água de cal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 108. 
 

 
Obs.: estes documentos foram catalogados mas não se encontram mais na pasta assinalada: 
1622, Abril, 13 - 30. 
CARTAS RÉGIAS (3) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre a quantia 
que Belchior de Andrade deu à D. Antônio de Ataíde; 
a segunda, sobre as peças de artilharia vindas da Inglaterra; 
a terceira, sobre a ordem real de que as folhas das pessoas candidatas a ofícios fossem 
examinadas antes de se iniciar os respectivos andamentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 63. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 4 (1600- 1645) 
N.º de pastas descritas: 75 
Assuntos: Pedidos de hábitos, pensões e ofícios; frete de nau que foi socorrer o Brasil; açucar, 
linho, trigo, azeite, pimenta, cravo e noz; fabricação e inspeção de embarcações; lonas vindas 
da França, corte de madeiras; pedidos de religiosos; fabricação de biscoitos; mantimentos 
para embarcações; socorro de soldados; provimento de cargos; Casa da Moeda; arrematação 
de contratos; fazendas no Maranhão; fortalezas no Brasil. 
 

1-  [1600] – [post. 1643] 
REGIMENTOS (cópias de capítulos) o primeiro de dois capítulos da relação do juiz 
dos feitos da coroa e fazenda; e o segundo, proibindo [a autoridade em questão] 
que não tire certidão, nem termos judiciais de nenhum oficial de justiça, fazenda 
ou guerra, ou da câmara, em abonação própria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 1. 
 

2-  ����[post. 1607 – post. 1635] 
REQUERIMENTOS (5) os dois primeiros ao rei [D. Filipe II] e o quarto ao [D. Filipe 
III]; o primeiro, do cavaleiro fidalgo Miguel Ribeiro, solicitando um hábito de 
Cristo com tença, ou pensão em uma das comendas vagas e um ofício de justiça ou 
fazenda, em remuneração de seus serviços, para que sua família não fique 
desamparada no futuro; o segundo, de Antônio Nogueira, beneficiado na igreja da 
vila de Esgueira, solicitando isenção do pagamento do direito novo, nos milheiros 
de sal que pretende vender; o terceiro, do escrivão da Fazenda, Diogo Soares, 
solicitando mandado [provavelmente ao presidente do Conselho] para que Leonor 
Ramalho entregue as peças de ouro e prata e móveis que couberam a Luísa Soares 
pela partilha dos bens do desembargador Gaspar da Costa; o quarto, do moço da 
Câmara Pedro Varela, solicitando o ofício vago de escrivão dos feitos da Fazenda; 
o quinto, do cônsul Guilherme Heusch, solicitando pagamento pela pólvora que 
tem na torre da pólvora, do frete da nau que foi socorrer o Brasil, da peça de 
artilharia que levou Tristão de Mendonça, entre outros benefícios que deu a Coroa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 2. 
 

3-  [post. 1615] 
PARECER do [Conselho da Fazenda] sobre a carta do provedor-mor dos contos, 
solicitando que não se despache as residências dos capitães sem primeiro 
apresentarem quitação de que não devem nada aos contos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 3. 
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4-  [1617-1626] – [1645] 
ESCRITOS os primeiros do Conselho da Fazenda, sobre o [açúcar] que se entregou 
a Manuel Moreno de Chaves, o linho da feitoria de Moncorvo, o dinheiro enviado 
por conta das madeiras e as ordens para se ter um batalhão de oitocentos soldados 
para o terço que vai servir na Armada; o segundo, de Miguel de Azevedo ao conde 
de Vidigueira, sobre o trigo; o terceiro, de Francisco de Abreu, sobre a consulta 
acerca da esquadra; o quarto, de Manuel Vaz de Sá, referindo o dinheiro de 
Antônio de Saldanha; e o último do marquês de Montalvão, sobre duas relações do 
que ficou no armazém, do bacalhau encomendado e do trigo para o biscoito. 
Obs.: ver AHU-Reino, cx. 6, pasta 38. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 4. 
 

5-  [ant. 1623, Janeiro, 11] 
REQUERIMENTO de Vicente Ferreira Duarte ao rei [D. Filipe III] solicitando 
declaração sobre umas propriedades arrematadas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 5. 
 

6-  1623, Janeiro, 12 
OFÍCIO de D. Fernando [...] sobre os recursos para se aprontarem as naus da 
armada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 6. 
 

7-  [ant. 1623, Janeiro, 13] 
REQUERIMENTO de Francisco de Matos Cardoso, proprietário do ofício de 
escrivão da Casa da Moeda, ao rei [D. Filipe III] solicitando licença para renunciar 
a propriedade do ofício para um de seus filhos, ou permissão para nomear algum 
deles para servir no dito ofício, em caso de seu falecimento. 
Anexo: carta, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 7. 
 

8-  1623, Janeiro, 18, Samora Correia 
CARTA de Agostinho de Aguiar de Figueiredo ao rei [D. Filipe III] sobre a 
inspeção que fez nas matas de Antão Vaz Freire e do que é necessário fazer para 
que as árvores engrossem e dêem frutos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 8. 
 

9-  1623, Janeiro, 22 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] sobre o assento da pólvora 
que se tem feito com Filipe Ribeiro e os consertos necessários nos engenhos em que 
se trabalha a pólvora para que o contratador possa cumprir com suas obrigações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 9. 
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10-  [ant. 1623, Janeiro, 25] 
REQUERIMENTO do arquiteto das obras reais, Teodósio de Frias, ao rei [D. Filipe 
III] solicitando a propriedade do ofício de seu falecido genro, Manuel Couceiro da 
Fonseca, para casamento das filhas que ele deixou e a serventia para ajudar a criar 
as outras. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 10. 
 

11-  1623, Janeiro, 25, Pinhel 
ATESTADO sobre a adição na folha de assentamentos de Pinhel. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 11. 
 

12-  1623, Janeiro, 30, Lisboa 
CARTA de Cristóvão de Azeredo ao rei [D. Filipe III] sobre o dinheiro das sisas da 
vila de Viana serem depositados nos cofres da cidade do Porto, em cumprimento 
de ordem régia. 
Anexo: escrito, carta, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 12. 
 

13-  1623, Janeiro, 30, Lisboa 
CARTA do juiz da Índia e Mina, Francisco Leitão, sobre os navios que entraram no 
porto de Lisboa no princípio do ano e a questão posta por Fernão Lopes, de que 
entraram no tempo de seu contrato. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 13. 
 

14-  [ant. 1623, Fevereiro, 1] 
REQUERIMENTO de Jerónimo Pinto ao rei [D. Filipe III] solicitando pagamento 
das pipas de vinho entregues na nau Nossa Senhora do Paraíso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 14. 
 

15-  1623, Fevereiro, 4, Lisboa 
PARECER sobre a forma que se deve guardar nas consultas para a nomeação dos 
governadores ultramarinos. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 15. 
 

16-  1623, Fevereiro, 8, Crato 
CARTA de Tomás de Araújo Ribeiro ao rei [D. Filipe III] solicitando licença para 
cortar árvores na sua herdade, situada no termo da vila do Crato. 
Anexo: provisão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 16. 
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17-  1623, 8-9 de Fevereiro 
CARTAS RÉGIAS (2 cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] sobre o regimento do 
provedor da [Casa da Índia];  
e a segunda sobre o corte das madeiras para as naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 17. 
 

18-  [ant. 1623, Fevereiro, 10] 
REQUERIMENTO de João de Barros de Castel Branco ao rei [D. Filipe III] 
solicitando folha corrida. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 18. 
 

19-  [post. 1623, Fevereiro, 18] 
INFORMAÇÃO sobre o que deve Manuel de Mascarenhas. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 19. 
 

20-  1623, Fevereiro, 21 [Lisboa] 
DESPACHO para que se faça consulta de uma carta régia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 20. 
 

21-  1623, Fevereiro, 22, Rio da Telha 
TERMO feito pelo provedor dos Armazéns Francisco Rebelo Rodovalho, em 
cumprimento do despacho do Conselho da Fazenda, sobre a inspeção ao galeão 
São João, ancorado no Rio da Telha, dando informações sobre a fábrica dele, a 
qualidade das madeiras e os reparos que são necessários fazer. 
Anexo: despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 21. 
 

22-  [ant. 1623, Fevereiro, 23] 
REQUERIMENTO de Jerónimo Gosins ao rei [D. Filipe III] solicitando pagamento 
das lonas vindas da França e que se encontram embargadas na Alfândega. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 22. 
 

23-  1623, Fevereiro, 24 
CARTAS RÉGIAS (2) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] sobre marinheiros e 
bombardeiros necessários para as armadas; e a 2ª sobre o que foi concedido aos 
vice-reis e governadores sem se fazer consulta ao rei. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 23. 
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24-  1623, Março, 3 [Lisboa] 
TERMO feito pelo provedor dos Armazéns, Francisco Rebelo Rodovalho e pelo 
almoxarife da Casa da Pólvora Francisco Barreto de Sampaio, por ordem do 
Conselho da Fazenda, acerca do exame da pólvora apresentada por Manuel 
Moreno de Chaves e por Filipe Ribeiro, fabricada em Barcarena. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 24. 
 

25-  1623, Março, 17, Lisboa 
DESPACHO sobre o que o Conselho da Fazenda deve fazer se as peças de 
Artilharia que esperam para as armadas do Reino atrasarem. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 25. 
 

26-  [ant. 1623, Março, 22] 
REQUERIMENTO dos moradores de [Aranha] termo de Leiria, ao rei [D. Filipe III] 
solicitando que se averigúe a questão do corte das madeiras dos pinhais de Leiria, 
na qual os moradores se vêem obrigados a transportá-las para o porto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 26. 
 

27-  [ant. 1623, Abril, 3] 
REQUERIMENTO do almoxarife dos fornos e moinhos do vale de Zebro, Francisco 
[Pires] Cotão ao rei [D. Filipe III] solicitando portaria para vencer ordenado e 
concessão para receber os farelos que sobrarem depois de pagos os ordenados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 27. 
 

28-  ����1623, Abril, 8-Maio, 8 
CARTAS RÉGIAS (3) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] respectivamente, 
sobre o pagamento de despesas miúdas; o pedido das religiosas do mosteiro de 
Nossa Senhora da Graça da Ordem de Santo Agostinho, da cidade de Lisboa, do 
pagamento de juros que tem na Casa da Índia; e a consulta acerca de Francisco de 
Betancourt tratando da conquista do Maranhão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 28. 
 

29-  [ant. 1623, Abril, 21] 
REQUERIMENTO de Estevão Zagual, João Freire, Diogo d'Almeida, Antônio 
Cordeiro, Manuel Correia e Domingos Correia Campelo, ao rei [D. Filipe III] 
solicitando provisão para que se proceda ao pagamento dos suplicantes do serviço 
que fizeram, transportando e guardando os biscoitos das naus da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 29. 
 

30-  [ant. 1623, Maio, 9] 
REQUERIMENTO de Francisco de Vasconcelos da Cunha, Rui Correia Lucas e 
Jorge Mexia Souto ao rei [D. Filipe III] solicitando pagamento de soldos como 
capitães. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 30. 
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31-  ����[ant. 1623, Maio, 12] 
REQUERIMENTO de Rui [Rodrigo] da Costa ao rei [D. Filipe III] solicitando a 
serventia do ofício de guarda da Casa da Índia, em remuneração dos serviços 
prestados nas armadas do Reino, Índia e Brasil, e enquanto durar o impedimento 
do proprietário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 31. 
 

32-  1623, Maio, 15 [Lisboa] 
OFÍCIO de Luís de [N...] Ribeiro, sobre os marinheiros que chegaram para as naus, 
vindos de Peniche, Cascais e Ericeira, os soldos que devem vencer e as fianças que 
devem pagar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 32. 
 

33-  1623, Maio, 18, Lisboa 
PARECER (minuta) do Conselho da Fazenda sobre o socorro dos soldados do 
Castelo que hão de embarcar na armada e o dinheiro que para isso é necessário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 33. 
 

34-  [ant. 1623, Maio, 24] 
REQUERIMENTO de Martim Velho da Fonseca ao rei [D. Filipe III] solicitando 
novo provimento no lugar de recebedor do consulado na vila de Viana. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 34. 
 

35-  1623, Maio, 30, Lisboa 
DESPACHO do Conselho da Fazenda para que o provedor da comarca notifique a 
João de Gouveia Coutinho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 35. 
 

36-  [ant. 1623, Maio, 30] 
REQUERIMENTO do cavaleiro fidalgo e meirinho das armadas do Reino, Martim 
Fernandes Pais, ao rei [D. Filipe III] solicitando que se pague a dois indivíduos 
para o acompanhar em suas diligências. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 36. 
 

37-  [ant. 1623, Junho, 2] 
REQUERIMENTO de Afonso Lopes Caeiro ao rei [D. Filipe III] solicitando o ofício 
de [olheiro da porta do celeiro] que pertenceu a seu pai, Aires Lopes, em 
remuneração dos serviços do mesmo e dos seus, na armada do general Fernão 
Teles de Meneses. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 37. 
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38-  [ant. 1623, Junho, 6] 
REQUERIMENTO do escrivão do auditor geral das armadas, Marcos [Serveira] 
solicitando portaria para que se lhe pague o mesmo soldo que foi dado aos oficiais 
do terço ou metade do soldo que se deu ao auditor geral. 
Anexo: requerimento, despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 38. 
 

39-  1623, Junho, 8 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] sobre a ordem para os 
navios de mercadorias que navegam até as ilhas e conquistas e que devem ir 
armados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 39. 
 

40-  1623, Junho, 16, Lisboa 
PARECER dos desembargadores Custódio de Figueiredo, Jorge Correia e Nuno da 
Fonseca, sobre os direitos e fretes da nau Nossa Senhora do Paraíso. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 40. 
 

41-  1623, Junho, 21 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] sobre se propor pessoas 
para o cargo de alferes e gentes para as companhias dos terços das armadas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 41. 
 

42-  [ant. 1623, Julho, 4] 
REQUERIMENTO de Fernão Lopes Lopes ao rei [D. Filipe III] solicitando reforma 
de um consulta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 42. 
 

43-  1623, Julho, 20 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] sobre a esmola que foi dada 
ao hospital de Santo Antônio dos portugueses da Corte de [Madri]. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 43. 
 

44-  [1623] Julho, 21-Agosto, 4. 
CARTA RÉGIA (3) (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] sobre as armas que 
entram nos armazéns; o corte das madeiras; o requerimento das religiosas do 
mosteiro da encarnação de Madri. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 44. 
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45-  1623, Agosto, 5-31 
CARTAS RÉGIAS (9) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] sobre os 
requerimentos do ex-provedor dos Armazéns, Sebastião Zaluago; de André Soares 
de Almeida que pede acréscimo de ordenado para assinar e numerar os livros da 
Casa da Índia, Armazéns e Alfândega; sobre o provimento de Manuel Ribeiro de 
Mendonça na serventia do ofício de meirinho da Casa da Índia; o procedimento no 
corte das madeiras; sobre o pagamento de peças de artilharia de ferro; as naus da 
Índia; acerca de Manuel Mendes de Castro que informa sobre duas galeotas da 
Mina; sobre o pagamento da ordinária de açúcar e especiarias concedidas ao 
mosteiro da província de São Gabriel de religiosos descalços da Ordem de São 
Francisco do Reino de Castela; sobre a fábrica e navegação das naus e que para tal 
se consulte a Valentim Temudo. 
Anexo: escrito, certidão. 
Obs.: mau estado  
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 45. 
 

46-  1623, Setembro, 9 
OFÍCIO de D. Fernando [...] sobre o azeite para a armada. 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 46. 
 

47-  1623, Setembro, 11, Lisboa 
DESPACHO para que se proceda a consulta acerca de uma esmola. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 47. 
 

48-  1623, Setembro, 19, Cerveira 
AUTO feito pelo desembargador dos Agravos, Francisco de Andrade Leitão, por 
mandado do conde de Faro [D. Estevão de Faro] devido a denúncia do capitão 
João Gomes de Sousa, natural de Monção. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 48. 
 

49-  1623, Setembro, 19-29 
CARTAS RÉGIAS (5) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] respectivamente 
sobre uma consulta acerca do escrivão dos armazéns João de Macedo do Quintal;  
a compra de 12 biombos da Índia; 
o requerimento de Paula Serra que pede se lhe entreguem roupas enviadas da 
Índia por seu irmão;  
e como se deve proceder quando ocorrerem as renúncias de ofícios. 
Anexo: lista de cartas régias. 
Obs.: mau estado  
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 49. 
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50-  1623, Outubro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda sobre a necessidade de se fazer reparos na 
Casa da Moeda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 50. 
 

51-  1623, Outubro, 5 [Lisboa] 
PARECER do Conselho da Fazenda sobre se acompanhar a armada com 8 galeões 
e dois patachos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 51. 
 

52-  ����1623, Outubro, 11, Lisboa 
CERTIDÃO do tratador de mercadorias Felício de Matos afirmando que não 
encontrou pessoa para prover o contrato das fazendas do Maranhão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 52. 
 

53-  1623, Outubro, 12-31 
CARTAS RÉGIAS (11) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] respectivamente 
sobre o alojamento dos soldados do terço da Armada da costa; sobre o furto de 
diamantes na Casa da Índia; uma consulta acerca do que pede o escrivão da carga 
do tesoureiro-mor, Antônio de Pavia Giralte; sobre consulta acerca de Manuel de 
[...]; as condições no lance de Fernão Lopes Lopes nas rendas do consulado; sobre a 
declaração de D. Afonso de Noronha acerca do dinheiro para a fortificação de 
Tânger; sobre as fazendas que queimaram os turcos pertencer a redenção dos 
cativos; o provimento do ofício de almoxarife dos Aramazéns do Reino e de 
escrivão das feitorias de Cachéu; sobre a pretensão de Francisco de Matos Cardoso 
para nomear seus filhos para seu ofício de escrivão da Casa da Moeda; sobre um 
despacho acerca da pimenta, cravo e noz; sobre o contrato da nau Príncipe e de 
uma naveta vindas da Índia. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 53. 
 

54-  1623, Outubro, 13 [Lisboa] 
PARECER (cópia) sobre mantimentos para as galés. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 54. 
 

55-  1623, Outubro, 19, Lisboa 
DESPACHO ordenando ao Conselho da Fazenda que informe e consulte o que 
declara João de Gamboa sobre a venda da pimenta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 55. 
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56-  [ant. 1623, Outubro, 26] 
REQUERIMENTOS (2) do almirante da Armada Real e governador do terço dela, 
D. Francisco de Almeida, e do contratador do sal Antônio Gonçalves Teixeira, ao 
rei [D. Filipe III] solicitando, respectivamente, pagamento do tempo em que esteve 
suspenso, por devassa procedida devido a uma calúnia por causa da nau da Índia 
que os corsários queimaram junto a Ericeira, como se fez a João de Teive; e 
solicitando mandado para os oficiais da Alfândega do Alcochete não dar licença a 
outras pessoas no que se refere ao sal, visto que o suplicante arrematou o contrato 
no Conselho da Fazenda. 
Anexo: instrumento em pública forma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 56. 
 

57-  [ant. 1623, Outubro, 29] 
REQUERIMENTOS (2) do moço da Câmara e almoxarife do Almoxarifado das 
Lezírias da Malveira de Vila Franca de Xira, Pedro da Cunha de Almeida e o 
segundo do ex-contratador dos mantimentos da gente de armas e navegação das 
naus, Manuel Moreno de Chaves, ao rei [D. Filipe III] solicitando, respectivamente, 
que se averigúe a situação de Antônio Chamorro que quer levar dois ordenados 
pelo ofício de carreteiro do pão do almoxarifado; e o segundo, solicitando licença 
para trazer dois mil quintais de salitre da Índia para fabricar pólvora em Barcarena 
e desconto nos direitos e fretes pagos na Casa da Índia, do dinheiro que lhe é 
devido. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 57. 
 

58-  [ant. 1623, Novembro, 10] 
REQUERIMENTO de Manuel da Fonseca ao rei [D. Filipe III] solicitando reforma 
da consulta a fim de tratar da cobrança de seus pagamentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 58. 
 

59-  ����1623, Novembro, 10 
CARTAS RÉGIAS (8) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] respectivamente 
sobre a venda da pimenta; a composição dos juros da Casa da Índia; resposta a 
uma consulta sobre Amaro da Cruz; o cobre que é necessário para a artilharia; a 
galé que está no Rio [de Janeiro]; o dinheiro para o convento da Encarnação de 
Madri; a serventia do ofício de escrivão da Casa da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 59. 
 

60-  1623, Novembro, 17 
OFÍCIO do presidente da Câmara, João Furtado de Mendonça sobre o dinheiro 
pago em duas moradas de casas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 60. 
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61-  [ant. 1623, Novembro, 19] 
REQUERIMENTO de Ana Hipólita Resta e Margarida Rebelo ao rei [D. Filipe III] 
solicitando os papéis da questão que têm em consulta sobre a parte que lhe cabe de 
Geraldo Paris quando foi contratador da pimenta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 61. 
 

62-  1623, Novembro, 21-27 
CARTAS RÉGIAS (5) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III], respectivamente, 
sobre: as fazendas e mais gêneros que foram para o mosteiro da Encarnação e que 
não pagaram direitos; o que alega o provedor da Casa da Índia, Cristóvão de 
Almada; as consultas para provimentos de ofícios; o regimento da Casa da Índia e 
armazéns; e a análise do cobre do Alandroal na Casa da Moeda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 62. 
 

63-  1623, Novembro, 22, Almada 
CARTA ao rei [D. Filipe III] sobre a prisão do couteiro do pinhal de Almada, 
aconselhando que se tire devassa do caso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 63. 
 

64-  1623, Novembro, 22 – Dezembro, 22, Lisboa 
DESPACHOS (3) do Conselho da Fazenda ordenando que o almoxarife das armas 
preste contas; que o provedor dos Armazéns [Vasco Fernandes César] informe os 
custos para aparelhar a galé; e que se faça lista das armas que entraram nos 
armazéns do Reino desde 1616. 
Anexo: lista das contas do almoxarife dos armazéns de 1616-1620. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 64. 
 

65-  [ant. 1623, Novembro, 29] 
REQUERIMENTO do juiz da Índia e Mina, Manuel Nogueira, ao rei [D. Filipe III] 
solicitando um lugar de desembargador do Porto e reforma da lembrança que foi 
feita do seu cargo, em reconhecimento dos seus serviços.  
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 65. 
 

66-  1623, Dezembro, 1, Lisboa 
OFÍCIO do [provedor dos Armazéns] Vasco Fernandes César informando o 
procedimento com a armação das naus e criticando a falta de marinheiros e 
bombardeiros suficientes para as mesmas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 66. 
 

67-  [ant. 1623, Dezembro, 2] 
REPRESENTAÇÃO dos homens de negócios ao rei [D. Filipe III] solicitando que se 
averigúe a situação do comércio das fazendas vindas da Índia, principalmente do 
balagatinho [pano grosseiro de determinada região da Índia] e a pauta com que 
são avaliados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 67. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

68-  1623, Dezembro, 3-31 
CARTAS RÉGIAS (8) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] sobre o contrato das 
naus firmado com Gil Fernandes Aires; nomeação de pessoas para o posto de 
sargento-mor em Torres Vedras; o regimento dos armazéns da Casa da Índia; sobre 
o contrato da renda do consulado; a conta que tem dado Antônio da Silva acerca 
do dinheiro das fazendas do convento da Encarnação de Madri; os soldados 
alojados em aldeia galega; o requerimento de Francisco Pardo de Castilho que 
pede um ofício; os dez biombos que se enviaram a Madri. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 68. 
 

69-  1623, Dezembro, 7,  
OFÍCIO de Valentim Temudo informando o estado de dois galeões espanhóis, a 
tonelagem, os reparos que precisam ser feitos, e se vale a pena comprá-los. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 69. 
 

70-  1623, Dezembro, 11, Lisboa 
INFORMAÇÃO sobre um despacho que tem o moço do Conselho da Fazenda, 
Antônio Ribeiro, referente a casa da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 70. 
 

71-  1623, Dezembro, 18 
OFÍCIO de Miguel de Quevedo sobre o estado dos soldados que estão sob seu 
comando. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 71. 
 

72-  [ant. 1623, Dezembro, 20] 
REQUERIMENTO de Pedro Alves, morador em Santarém, ao rei [D. Filipe III] 
solicitando que se dê um preço justo pelo seu trigo, visto ter perdido o lugar de 
rendeiro do ramo das jugadas de trigo da dita vila. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 72. 
 

73-  ����[post. 1623] 
INFORMAÇÃO das mercês concedidas a Britis [Valdovezo] dos ofícios de escrivão 
dos feitos da Coroa, Fazenda e fisco; escrivão das fianças e provisões de 
propriedades, e serventias de ofícios que se provem no Brasil, dados 
posteriormente a seu falecido marido e filho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 73. 
 

74-  ����[post. 1623] 
CARTA ao rei [D. Filipe III] sobre Pero Garcia e fazendo menção a despesas com 
fortalezas no Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 74. 
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75-  [post. 1623] 
CARTAS RÉGIAS (4) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] sobre os 
mantimentos da armada da costa; o modo com que se faz as nomeações de cargos e 
ofícios; os navios da armada; o corte das madeiras para o fabrico das naus. 
Anexo: parecer (fragmento) informação. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4, pasta 75. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 4-A (1624-1825) 
N.º de pastas descritas: 67 
Assuntos: Azeite, trigo, pinhais, cravo, pólvora e enxárcia; provimento da Armada; 
solicitação de ofícios, cargos e esmolas; corte de madeiras, contrução e apresto de 
embarcações; compra de navios e armas; mantimentos para Armada; captação de 
marinheiros; feitoria de linho e lona; socorro e jornada do Brasil e da Índia. 
 

1-  1624, Janeiro, 3-19, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] respectivamente 
sobre o dinheiro pertencente ao mosteiro da Encarnação de Madri; o que se deve 
contratar para a armada da coroa; o azeite e o trigo para o provimento da armada; 
e a última sobre a informação que há dos estrangeiros atravessarem todo o trigo da 
terra. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo); carta. 
Obs.: a última consulta estava na cx. 8. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A pasta 1. 
 

2-  [ant. 1624, Janeiro, 13] 
REQUERIMENTO de João Ruivo Cabiceiras ao rei [D. Filipe III] solicitando o ofício 
de mandador da quarta parte do mando da armação do [Zaveal]. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 2. 
 

3-  1624, Janeiro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre a licença que pede 
o capitão Jorge Mexia. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 3. 
 

4-  [ant. 1624, Janeiro, 16] 
REQUERIMENTO de Francisco de Valadares Souto Maior ao rei [D. Filipe III] 
solicitando o cargo de executor de Vila Real para quem casar com uma de suas 
filhas e declaração para que possa nomear em sua vida ou por seu falecimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 4. 
 

5-  1624, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o requerimento de 
Pedro da Cunha que pede que não se proceda a prova da artilharia da Coroa de 
Castela no cais do carvão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 5. 
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6-  [ant. 1624, Janeiro, 17] 
REQUERIMENTO do desembargador da Casa do Porto, Vasco Freire Ferreira ao 
rei [D. Filipe III] solicitando pagamento de propina pelo trabalho extra que teve na 
cobrança das sisas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 6. 
 

7-  [ant. 1624, Janeiro, 18] 
REQUERIMENTO de Francisco Fernandes ao rei [D. Filipe III] solicitando uma 
esmola por ter sido o primeiro a avisar que a naveta da Índia chamada São Pedro 
deu na costa de Peniche. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 7. 
 

8-  [ant. 1624, Janeiro, 18] 
REQUERIMENTO do rendeiro das mesas Manuel Rodrigues e do rendeiro do 
arcebispo de cabido Marcos Dias ao rei [D. Filipe III] solicitando que se mande o 
prioste, recebedor de rendas eclesiásticas, cobrar as rendas reais como convém. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 8. 
 

9-  1624, Janeiro, 21, Setúbal 
CARTA de Antônio Rodrigues da Costa ao rei [D. Filipe III] sobre as terras e 
pinhais que possui Francisco Fróes no termo da vila de Almada. 
Anexo: carta de sesmaria (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 9. 
 

10-  1624, Janeiro, 23-31, Lisboa 
CONSULTAS (6) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] respectivamente 
sobre a ordem para se pagar tudo o que se deve de soldos e mantimentos a galé; os 
livros da casa da Índia que estão em poder do [secretário do Conselho de Portugal 
em Madrid], Marçal da Costa e que devem ser entregues ao guarda dos livros da 
dita casa; o requerimento de Diogo Vaz Cotrim que pede uma quantia em 
dinheiro; o requerimento de Ambrósia e Maria Leite, filhas e herdeiras do capitão 
Antônio Coelho Leite, solicitando uma esmola pelos serviços de seu pai e seu 
irmão mortos em combates contra os mouros; sobre o corte das madeiras para as 
naus da Índia; e a queixa de Inácia Quaresma por causa da prova da artilharia 
realizada próximo a sua casa. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 10. 
 

11-  [ant. 1624, Janeiro, 24] 
REQUERIMENTO do soldado da 3ª Companhia da capitania da coroa, preso no 
Limoeiro, Francisco Coelho de Albuquerque, ao rei [D. Filipe III] solicitando ordem 
para ser solto e para que lhe devolvam suas armas, visto ter sido preso quando 
apaziguava uma briga. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 11. 
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12-  1624, Fevereiro, 5-28, Lisboa 
CONSULTAS (8) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] respectivamente 
sobre as petições de Manuel Esteves Serrão; o navio que se pretende comprar em 
Andaluzia para a armada deste ano, os galeões que se fabricam na cidade do Porto, 
o cobre contratado; os papéis de Miguel Godinho Cabral; sobre as armas que se 
devem comprar em Castela para o apresto dos governadores ultramarinos; sobre o 
azeite devido ao capelão da capela real para as lâmpadas; a devassa que tirou o 
licenciado Gaspar Cardoso dos procedimentos dos feitores das madeiras de Leiria; 
o requerimento de Cristóvão Machado, contratador dos galeões feitos em Peniche 
que pede pagamento das melhorias que fez para além de seu contrato; do 
contratador do fio Diogo Henriques que pede dinheiro para ir buscar cânhamo na 
Andaluzia. 
Anexo: contrato, lista, informação, despacho, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 12. 
 

13-  [ant. 1624, Fevereiro, 10] 
REQUERIMENTO do governador do Reino do Algarve, João Furtado de 
Mendonça ao rei [D. Filipe III] solicitando que a Fazenda Real lhe pague o dinheiro 
devido através das rendas das Alfândegas em parcelas anuais, enquanto servir o 
dito cargo. 
Anexo: alvará, carta testemunhável, certidões, cópia de capítulo de carta régia 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 13. 
 

14-  [ant. 1624, Fevereiro, 11] 
REQUERIMENTO do fundidor da artilharia João Pereira ao rei [D. Filipe III] 
solicitando que o mande soltar para cumprir o termo de obrigação acerca das 
fundição das peças das naus da Índia. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 14. 
 

15-  [ant. 1624, Fevereiro, 14] 
REQUERIMENTO do cavaleiro fidalgo da casa real, Jorge da Cunha, ao rei [D. 
Filipe III] solicitando o cumprimento da mercê que lhe foi concedida do ofício de 
escrivão dos contos do Reino, visto estar vago. 
Anexo: carta de propriedade (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 15. 
 

16-  [ant. 1624, Fevereiro, 26] 
REQUERIMENTO de Francisco de Lira ao rei [D. Filipe III] solicitando portaria, 
fora de tempo, para pedir o ofício de contador dos Contos do Reino e Casa, visto 
ter servido dois anos como contador e ter recebido o ofício de escrivão em 
remuneração dos seus serviços e dos de seu pai, Antônio de Lira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 16. 
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17-  1624, Fevereiro, 29 [Lisboa] 
INFORMAÇÃO sobre os mantimentos para armada. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 17. 
 

18-  1624, Março, 4 
CARTA do desembargador Francisco de Andrade Leitão ao rei [D. Filipe III] sobre 
a forma como deve ser pago, e também os meirinhos e os homens que o 
acompanharem na prisão do escrivão da Alfândega de Caminha, Antônio Lobo [de 
Mesquita] e na devassa que vai proceder. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 18. 
 

19-  1624, Março, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o requerimento do 
contratador do fio de Moncorvo Diogo Henriques Pereira, da compra do cânhamo 
que quer fazer na Andaluzia. 
Anexo: despacho, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 19. 
 

20-  [ant. 1624, Março, 11] 
REQUERIMENTO de João Pereira Corte Real ao rei [D. Filipe III] solicitando uma 
ajuda de custo ou um empréstimo para se aprontar e poder servir como capitão [da 
armada]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 20. 
 

21-  [ant. 1624, Março, 26] 
REQUERIMENTO de Felício Monteiro, solicitando dispensa do ofício de tesoureiro 
dos armazéns, quando finalizar o apresto da armada da Índia, por ter negócios 
para acudir. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 21. 
 

22-  [ant. 1624, Março, 29] 
REQUERIMENTO de D. Manuel de Meneses ao rei [D. Filipe III] solicitando ajuda 
de custo e parte do soldo para poder se aprestar para o lugar da Armada que lhe 
foi concedido. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 22. 
 

23-  ����[ant. 1624, Abril, 20] 
REQUERIMENTO do cavaleiro fidalgo da casa real, Miguel Diniz, ao rei [D. Filipe 
III] solicitando o ofício de provedor da Fazenda Real de Pernambuco. 
Anexo: alvará (traslado) cartas régias (traslados). 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 23. 
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24-  1624, Abril, 20, Aveiro 
CARTA do provedor de Aveiro [...] ao rei [D. Filipe III] sobre a captação de 
marinheiros para as armadas, referindo os franceses que se acham presos há dois 
anos e que poderiam servir. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 24. 
 

25-  1624, Abril, 23-27, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] respectivamente 
sobre se comprar uma barcaça para se tirar as âncoras das naus da Índia e galeões 
da armada do fundo do rio; a segunda sobre a falta de marinheiros para servirem 
na armada da Coroa; o tempo porque se deve prover de mantimentos a armada 
para se evitar os descaminhos dos mesmos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 25. 
 

26-  1624, Abril, 28, Cascais 
CERTIDÃO de Luís Lopes Bravo da notificação para os oficiais da confraria dos 
[mareantes] comparecerem no Conselho da Fazenda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 26. 
 

27-  1624, Maio, 7-31, Lisboa 
CONSULTAS (10) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] respectivamente 
sobre os patachos fabricados na ribeira do Porto para a armada; os navios que há 
nos rios de Setúbal para a armada; os materiais necessários para o apresto dos 
patachos fabricados no Porto; o requerimento dos oficiais do assentamento Luís de 
Lemos e Baltazar Ferreira, solicitando certidão da cópia da carta régia que os livra 
da prisão do Limoeiro, visto estarem presos há 6 anos por causa de uma devassa 
dos seus procedimentos; o requerimento de frei Paulo da Estrela, da ordem 3ª de 
São Francisco, solicitando reforma do despacho como capelão maior da armada da 
costa; o estado das fianças do contrato do consulado tomado por Gil [Fernandes] 
Aires; a ajuda de custo que se deve dar a Jerónimo de Melo que vai como capitão 
da armada chamado Leão Dourado; os governadores do Reino assinarem a 
provisão para se cortarem madeiras dos pinhais de Leiria para as naus da Índia do 
próximo ano; sobre a obra das naus se fazer por conta da Fazenda Real; a carta do 
governador da Relação da Casa do Porto [conde de Miranda, D. Diogo Lopes de 
Sousa] sobre a artilharia que se há de comprar e a que se tirou da nau holandesa. 
Anexo: despachos, ofícios, carta régia (cópia de capítulo) certidão, cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 27. 
 

28-  1624, Maio, 28, Lisboa 
PROVISÃO do conselheiro de Estado Luís da Silva ao provedor da cidade de 
Coimbra e vila de Esgueira e corregedor do Porto para que providenciem 
carpinteiros e calafates para a obra das naus em Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 28. 
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29-  ����1624, Junho, 1-14, Lisboa 
CONSULTAS (8) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] respectivamente 
sobre o soldo devido ao capitão Belchior Pereira; um escrito do vedor da Fazenda 
Rui da Silva acerca do apresto dos patachos no Porto; pagar um acréscimo ao 
contratador do consulado Gil Fernandes Aires para as fianças; sobre o ofício de 
físico-mor da armada da costa pedido por Diogo Pereira; o estado em que está o 
galeão almirante da armada; o requerimento de Antônio de Noraja que pede o 
ofício de cosmógrafo-mor que vagou por falecimento de João Batista Labanha; o 
pagamento dos fragueiros [de Sovaro] da madeira; sobre a venda de pau-brasil. 
Anexo: escrito, carta, despacho, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 29. 
 

30-  [ant. 1624, Junho, 3] 
REQUERIMENTO do cavaleiro fidalgo Teodósio de Frias ao rei [D. Filipe III] 
solicitando que por seu falecimento possa nomear um de seus filhos ou genros no 
ofício de juiz da balança da Casa da Moeda de Lisboa e recebedor do ouro da Mina 
de que é proprietário. 
Anexo: carta, alvará, certidão e sentença de justificação (cx. 6). 
Obs.: documento em pergaminho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 30. 
 

31-  1624, Junho, 15-28, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III], respectivamente, 
sobre: o requerimento de Antônio de Paiva, que pede o ofício de sargento-mor do 
terço da armada da costa; o fabrico dos mastros das naus novas por empreitada; o 
pedido de ajuda de custo por parte do capitão de uma caravela da armada, 
Antônio Coelho Leite; uma carta do conde de Miranda, governador do Porto, [D. 
Diogo Lopes de Sousa], acerca do fio que o provedor da Torre de Moncorvo deve 
enviar com brevidade; e informação de Luís de Góes de Matos acerca das madeiras 
de sovaro. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 31. 
 

32-  1624, Junho, 29, Porto 
CARTA de Jerónimo Pimenta de Abreu ao rei [D. Filipe III] sobre o dinheiro 
necessário para se aprestar e pagar a gente de guerra e mar que está nos navios 
construídos na ribeira do Porto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 32. 
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33-  1624, Julho, 8-13, Lisboa 
CONSULTAS (6) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III], respectivamente, 
sobre: a feitoria do linho e das lonas, compra de mastros, materiais de África e a 
cruzada; os meios para haver sempre mastros sobressalentes para as armadas da 
Índia e Reino; embarcações para carregar madeiras; carta do governador do Porto, 
conde de Miranda, [D. Diogo Lopes de Sousa], sobre o confisco de cravo vindo em 
uma nau estrangeira; o pagamento da féria dos trabalhadores das naus; e o 
pagamento que pede Diogo Vaz. 
Anexo: lembrete, cartas, cartas (traslados) lembrete, consulta (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 33. 
 

34-  1624, Julho, 20-31, Lisboa 
CONSULTAS (6) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] respectivamente 
sobre o requerimento de D. Fernando de Mascarenhas, solicitando que não se corte 
madeira em uma defesa que possui sem se resolver a questão do juro que pede; o 
requerimento do guarda dos livros da Casa da Índia, Antônio Correia, que pede se 
busque o livro 3º dos contratos da Casa da Mina; sobre a informação do 
governador da armada da costa, D. Manuel de Meneses da falta de calceses; o 
requerimento do escrivão da Alfândega das sisas da vila de Caminha, Antônio 
Lobo de Mesquita, por causa da ordem para ser preso; sobre a artilharia que se há 
de fundir com estanho; sobre o requerimento dos soldados e marinheiros que 
tomaram um navio aos mouros e que pedem uma mercê. 
Anexo: requerimento, carta, escritos, termo, cópia de capítulo de carta régia, ofício, 
alvará. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 34. 
 

35-  1624, Agosto, 6, Alenquer 
CARTA de [Baltazar] Cardoso Bellago ao rei [D. Filipe III] sobre a vigia da costa e 
artilharia para os navios.  
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 35. 
 

36-  [ant. 1624, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO do cavaleiro fidalgo Antônio Ribeiro e de D. Francisco de 
Almeida, ao rei [D. Filipe III] solicitando, respectivamente, o pagamento de umas 
letras referente a uma tença que tem em Tânger. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 36. 
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37-  ����1624, Agosto, 8-17, Lisboa 
CONSULTA (5) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] respectivamente 
sobre uns cadernos da Casa da Índia que se encontram em uma junta em que 
assistia o desembargador Gabriel Pereira de Castro; sobre cartas do governador e 
chanceler do Porto, conde de Miranda, [D. Diogo Lopes de Sousa], acerca do cravo 
confiscado a uma nau flamenga; os biscoitos da armada que vai socorrer o Brasil, 
sobre as pipas para a armada da coroa; um escrito do vedor da Fazenda, Rui da 
Silva sobre o depósito de dinheiro que há na casa dos contos. 
Anexo: cartas, escrito, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 37. 
 

38-  ���� 1624, Agosto, 9 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] sobre a petição de D. 
Francisco de Almeida, almirante da armada do Reino que quer servir na jornada 
do Brasil. 
Anexo: informação, cartas régias (cópias de capítulos).  
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 38. 
 

39-  [post. 1624, Agosto, 9] 
REQUERIMENTO de Antônio Barbosa de Faria ao rei [D. Filipe III] solicitando 
novo provimento de 6 meses para servir no ofício de escrivão do consulado na vila 
de Viana. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 39. 
 

40-  1624, Agosto, 10, Porto 
OFÍCIO do [chanceler da Relação do Porto] Jerónimo Pimenta de Abreu, ao [vedor 
da Fazenda e conselheiro do Conselho da Fazenda, Rui da Silva] sobre os soldados 
e peças de artilharia para os galeões, informando que o cravo apreendido não foi 
vendido porque não houve quem desse lance considerável pela carga. 
Anexo: escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 40. 
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41-  1624, Agosto, 21-31, Lisboa 
CONSULTAS (8) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] respectivamente 
sobre o requerimento do conde de Atouguia que pede o desembargo de uma 
caravela sua, tomada pela Fazenda Real para transportar madeiras; a segunda, 
acerca de tudo o que pede o corregedor Cristóvão de Abreu para cumprir a 
diligência de ir a Peniche embargar as caravelas que lá encontrar para transportar 
madeiras para a Fazenda Real; sobre carta do governador do Porto [conde de 
Miranda, D. Diogo Lopes de Sousa] acerca dos navios que se mandou aparelhar no 
Porto, Aveiro e Viana; sobre o dinheiro que se há de enviar para o apresto dos 
navios do Porto; uma carta do feitor das madeiras André de Madureira; o corte de 
madeiras para se renovar as naus da Índia; os lugares para alojar a gente da 
armada da coroa; a carta de Gaspar Barbosa sobre a compra de pólvora. 
Anexo: requerimento, ofício, cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 41. 
 

42-  ����1624, Agosto, 22, Lisboa – Agosto, 24, Alcobaça 
CARTAS (2) ao rei [D. Filipe III] sobre a falta de salitre e de pólvora; e a segunda, 
sobre as munições para a jornada da Bahia. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 42. 
 

43-  1624, Agosto, 29 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] sobre o alvará de 
lembrança que possui Luís de Avelar de Castel Branco para ser provido em um 
ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 43. 
 

44-  1624, Setembro, 7, Lisboa 
CONHECIMENTO do dinheiro que os oficiais da Câmara de Aljustrel entregaram 
por conta do socorro da Índia ao tesoureiro-mor Antônio de Paiva Giralte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 44. 
 

45-  1624, Setembro, 14-25, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre a dúvida do 
vedor da Fazenda, Rui da Silva, acerca da carta de quitação que tirou Sebastião 
Salvago que serviu de tesoureiro dos Armazéns de 24 de Março de 1611 a 5 de 
Setembro de 1612; e a segunda, sobre as consultas que se fizeram para descarregar 
em Peniche uma caravela do conde de Atouguia e outra sobre o duque de 
Bragança em que pede o contrário. 
Anexo: consultas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 45. 
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46-  1624, Setembro, 28, Porto – Setembro, 29, Torre de Moncorvo 
CARTAS (2) do capitão Gregório Soares Pereira e de Francisco da Régua Leitão ao 
rei [D. Filipe III] solicitando o pagamento da ajuda de custo para se aprontar para 
partir, junto com seus homens; e a segunda sobre a sindicância contra o escrivão 
dos órfãos da vila do Outeiro, Francisco da Rosa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 46. 
 

47-  1624, Outubro, 13- Novembro, 14, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] respectivamente 
sobre os requerimentos do contratador do consulado Gil Fernandes Aires que pede 
pagamento da enxárcia que entregou para as naus novas; do prior e religiosos do 
mosteiro de São Paulo da vila de Almada que pede o pagamento de juros na Casa 
da Índia; os beneficiados da igreja de Nossa Senhora da Conceição de Lisboa que 
pedem o pagamento do ordenado anual; a pauta da Casa da Índia; sobre o foro 
que paga o escrivão dos armazéns Duarte Correia. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 47. 
 

48-  [ant. 1624, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO do provedor do hospital de todos os santos da cidade de Lisboa 
ao rei [D. Filipe III] solicitando o pagamento das amas dos enjeitados e para tal 
envia certidão da provisão que concedeu tal ajuda de custo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 48. 
 

49-  [ant. 1624, Novembro, 6] 
REQUERIMENTOS (3) das viúvas Violante da Fonseca, Maria Madalena e do juiz 
dos tombos das comendas da mesa mestral da Ordem de Santiago, Antônio 
Machado da Silva ao rei [D. Filipe III] solicitando, respectivamente, o pagamento 
da tomadia dos fardos de canela, feitos por seu falecido marido Antônio Prego, em 
Cascais; solicitando mandado para seu pai servir no ofício de seu falecido marido, 
escrivão dos três por cento da Alfândega de Aveiro, enquanto durar a menoridade 
de seu filho, mercê que foi concedida ao seu marido por provisão; solicitando 
traslado do recenseamento das contas do almoxarife da ordem da vila de Setúbal, a 
fim de receber o pagamento de seu ordenado. 
Anexo: carta, mandado, auto, despachos, carta e relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 49. 
 

50-  1624, Dezembro, 7-9, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] respectivamente 
sobre o padrão que se pede a Custódio de Figueiredo para se deferir ao conde da 
Vidigueira acerca do dinheiro que pretende; o cobre e pólvora que João 
[Furquineque] se obrigar a entregar nesta cidade. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 50. 
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51-  1624, Dezembro, 10, Lisboa 
CARTA de Valentim da Costa de Lemos ao rei [D. Filipe III] descrevendo a jornada 
que fez para descobrir minas de ferro em Tomar e a presença do mineiro Alonso 
de Pareja na viagem. 
Obs.: tinha em anexo um mapa das ferrarias de Tomar, que atualmente se encontra 
no setor de Cartografia e Iconografia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 51. 
 

52-  1624, Dezembro, 20, Lisboa 
CONSULTA da Mesa [...] ao rei [D. Filipe III] sobre o pagamento que pretende 
Manuel Moreno de Chaves referente as armas que tem contrato para as câmaras a 
10 léguas da costa. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 52. 
 

53-  1624, Dezembro, 20,  
CERTIDÃO do alvará concedendo o ofício de escrivão do direito dos três por cento 
da Alfândega de vila do Conde a Antônio Pereira. 
Obs.: este documento estava na caixa 5. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 53. 
 

54-  [1626 – 1628] 
CARTA sobre o que pede Francisco Liote, e no verso uma informação de Tomás de 
Ibio Calderón. 
Obs.: mau estado; documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 54. 
 

55-  [1634] 
SOBRESCRITO de Antônio de Paiva Giralte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 55. 
 

56-  [1635] 
CONSULTAS (extratos) do Conselho da Fazenda, sobre os juros, sobre o 
empréstimo, os galeões que devem ser aprestados, o estanco do tabaco, a pólvora. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 56. 
 

57-  [1639] 
DESPACHO para que o tesoureiro-mor declare quanto tem em seu poder e que 
pertence a Junta [dos três Estados] mandando enviar relação do dinueiro ao 
escrivão do Conselho da Fazenda, Afonso de Barros Caminha 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 57. 
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58-  [1643] – [post. 1654] 
INFORMAÇÕES (2) sobre a nova fábrica da moeda; do Conselho Ultramarino 
sobre uma restituição de dinheiro a um requerente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 58. 
 

59-  [post. 1647, Setembro, 8] 
ALVARÁ do rei [D. João IV] de promessa de uma comenda para Baltazar de Sá 
para se dar enquanto não entrar na pensão pelos serviços de Pedro Vaz de Sá. 
Obs.: AN/TT, Registo Geral de Mercês de D. João IV, Livro 2, fólio 312 v. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 59. 
 

60-  [post. 1693] 
PROVISÃO do rei [D. Pedro II] ordenando ao corregedor de Viana que informe o 
requerimento de Joana Pereira de Abreu. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 60. 
 

61-  ����[ant. 1718] 
ATESTADO [da secretaria do Conselho Ultramarino] sobre os papéis perdidos 
pertencentes ao capitão Miguel Pinheiro de Carvalho, de uma sentença de medição 
de terras na Bahia, para receber carta de confirmação. 
Obs.: a sesmaria é passada em Fevereiro de 1718. Ver AN/TT, Registo Geral de 
Mercês de D. João V, Livro 6, fólios 18-18v. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 61. 
 

62-  [post. 1750] 
LISTA de oficiais de vários regimentos, citando o de Artilharia, e o nome do 
tenente-coronel Antônio Cardoso Pissarro de Vargas, entre outros. 
Obs.: caligrafia de Sebastião José de Carvalho e Melo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 62. 
 

63-  [1795] 
CARTA [particular] de Maria Bárbara Violante ao [oficial do registro da Secretaria 
do Conselho Ultramarino] Miguel José Granate, sobre a saúde de seu pai e sua 
situação penosa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 63. 
 

64-  ����[post. 1807, Agosto] 
RELAÇÃO das pessoas a quem se deve dar passagem para o Brasil em caso de 
invasão inimiga, entre elas as famílias da condessa de Lumiares [Maria do Resgate 
Portugal]; do marquês de Tancos [D. Duarte Manuel de Meneses e Noronha]; do 
conde de Sampaio [Manuel Maria Baltasar de Sampaio Melo e Castro Torres e 
Lusignan]; do conselheiro da Fazenda, Francisco Manuel de Andrade; do capitão 
Rebelo Palhares; de Vitorino Holbeche; entre outras. 
Obs.: ver AHU_ACL_CU_017, Cx. 250, D. 17027. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 64. 
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Documentos sem data parcialmente datados e que estão nesta caixa: 
 

65-  Séc. XVII 
[Documentos provavelmente do período que vai de 1600 a 1650] 
ESCRITOS (2 minutas) referindo que o ofício de escrivão dos fornos seria dado a 
um criado de Henrique Correia, o segundo enviando cerejas; 
REQUERIMENTO dos oficiais da Câmara da vila de Atouguia,  
ROL de legumes;  
LISTA referindo ser necessário ver as cartas da Câmara sobre o cofre e rendas, ver 
as cartas do vedor da Fazenda, entre outras tarefas;  
REGIMENTO sobre o despacho dos navios e o descarregamento da carga deles. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 65. 
 

66-  ����Séc. XVII 
[1600-1699] 
INFORMAÇÕES (4) sobre uma armada da Índia, referindo o porto de Setúbal; e a 
segunda dos serviços do capitão Domingos Monteiro que serviu como soldado, 
alferes, mestre-de-campo e capitão de Infantaria no Brasil e nas guerras do Reino; a 
terceira sobre a diligência feita com os padres da Companhia [de Jesus]; e a quinta 
sobre a carta de confirmação do ofício de escrivão do almoxarifado da comenda de 
Castelo Branco. 
ESCRITO de Lourenço da Gama, referindo enviar umas petições de Maneul 
Pereira Freire e uma carta de Agostinho Borges; LISTA de comarcas em Portugal; 
[ant. 1628] REQUERIMENTOS (3) do holandês Jacob Giraldo, solicitando ser solto, 
junto com seus homens e sua urca, visto ter ido a Setúbal carregar sal, como já fez 
em outras ocasiões, ter sido perseguido por mouros e fugido deles, e ter sido preso 
por engano pela armada portuguesa; o segundo de Diogo Lopes Caminha, 
solicitando entrega de uns juros lançados na folha do almoxarifado de Sintra; o 
terceiro do juiz do crime Diogo Mendes Teixeira, solicitando o lançamento das 
sisas de Sacavém;  
LISTA dos próprios reais que estão nas comarcas do Algarve. 
MEMÓRIA sobre os soldados necessaries para as gales [do rio Tejo] e todo o mais 
necessário às embarcações. 
Obs.: o requerimento do holandês deve ser anterior ao ano de 1628, pois neste ano 
foi proibido o comércio com holandeses em todos os domínios portugueses; a lista 
dos próprios reais deve ser do período de Filipe III [ca. 1639] um pouco antes da 
restauração portuguesa em 1640. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 66. 
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67-  ����[século XVIII-XIX] 
INFORMAÇÕES sobre a artilharia da Inglaterra ser melhor que a da Suécia e a da 
Holanda; sobre os documentos das baixas dos militares e ordenanças das 
conquistas; sobre o requerimento de Manuel Lopes Lobo; sobre o equívoco em 
incluir Pedro Matoso para um posto que não solicita. 
LEMBRETE do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho para se conceder um passaporte;  
PORTARIA ordenando a José Joaquim de Araújo Correia de Lacerda, que dê 
informações sobre os navios que transportariam tropas para o Brasil;  
REQUERIMENTO de José Joaquim dos Santos Franco, solicitando nomeação como 
tesoureiro geral da Divisão que marcha para o Brasil. 
Obs.: o lembrete foi escrito por D. Rodrigo de Sousa Coutinho, secretário da 
Marinha até 1801; a portaria e o requerimento são do século XIX e referem o 
transporte de tropas portuguesas para o Brasil [1825] por conta da independência 
em 1822. 
AHU_CU_Reino, Cx. 4-A, pasta 67. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 5 (1625) 
N.º de pastas descritas: 78 
Assuntos: Pimenta, trigo, farelo de canela, enxárcia, biscoito, lona e linho, sisas, alcatrão, 
chumbo, breu, pólvora, salitre, estanho e pau-brasil; direito dos três por cento; acuçar do 
Brasil; fundição de artilharia; solicitação de ofícos, cargos e esmolas; corte de madeiras; 
fabrico de embarcações; Armada da costa; Conselho de Estado; recrutamento de gente; 
direitos e rendimento de Consulados; Armada do Brasil; motim de regatões; mudas (plantas) 
da Bahia; alojamento e pagamento de soldados; compra de armas; Casa da Índia; Cordoaria 
de Belém; socorra à Armada; Mesa da Índia; pagamento de piques. 
 

1-  1625, Janeiro, 7-17, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] tratando, a primeira, 
do despacho de gêneros pela nau São Tomé; a segunda, de carta do chanceler da 
Relação do Porto, Jerónimo Pimenta de Abreu, avisando não ter recebido o 
dinheiro da pimenta; a terceira, dos 30 moios de trigo doados por D. Luís de Sousa; 
a quarta, de um escrito de D. Jorge de Mascarenhas sobre o rendimento da nau São 
Tomé.  
Anexo: consulta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 1. 
 

2-  [ant. 1625, Janeiro, 14] 
REQUERIMENTO do bombardeiro da nau São Francisco Xavier, Martim de 
Resende, ao rei [D. Filipe III] solicitando que lhe fosse entregue o farelo de canela 
que estava na Casa da Índia, que era tudo o que se tinha salvo do carregamento 
que trazia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 2. 
 

3-  1625, Janeiro, 14, Olivença. 
OFÍCIO do juiz de fora da vila de Olivença, José Paulo da Guerra, ao [conselheiro 
de Estado] e vedor da Fazenda Real, Rui da Silva, sobre o transporte do trigo para 
aquela vila. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 3. 
 

4-  1625, Janeiro, 16. 
CARTAS RÉGIAS (2) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
ofício de escrivão dos direitos dos três por cento do Consulado, arrecadado na 
alfândega de Vila do Conde; a segunda, sobre a falta de armas nos armazéns. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 4. 
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5-  1625, Janeiro, -24, Leiria. 
CARTA do guarda-mor dos Pinhais de Leiria, Jorge da Silva da Costa, ao rei [D. 
Filipe III] informando sobre o requerimento de Manuel Luís, referente à caravela 
que transportava as madeiras tiradas daqueles pinhais. 
Anexo: portaria, certidões.  
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 5. 
 

6-  1625, Janeiro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] tratando do decreto dos 
governadores do Reino [D. Diogo de Castro e D. Diogo da Silva] sobre o fabrico 
dos galeões do Porto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 6. 
 

7-  1625, Fevereiro, 3, Lisboa 
DESPACHO dos governadores do Reino [D. Diogo de Castro e D. Diogo da Silva] 
sobre os navios que deveriam ir para a Armada da costa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 7. 
 

8-  ����1625, Fevereiro, 4 - 7, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira e a 
terceira, tratando do requerimento de D. Jorge de Mascarenhas, solicitando o 
pagamento do que lhe era devido pela Casa da Índia; a segunda, do requerimento 
do guarda-mor dos Pinhais de Leiria, Jorge da Silva da Costa, a propósito dos 
papéis de Francisco Afonso; a quarta, sobre o lance que fez Antônio Lopes para a 
compra do pau-brasil, vindo de Pernambuco, que se achava na Casa da Índia; a 
Quinta, tratando do requerimento do camareiro-mor do rei, conde de Penaguião 
[Francisco de Sá e Meneses] referente a um feito que corria perante o almoxarife 
das sisas. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo) certidão.  
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 8. 
 

9-  1625, Fevereiro, 5, Lisboa 
ASSENTO (traslado) tirado do Livro das Mercês da concessão do título de 
cavaleiro fidalgo a João Carneiro, natural da Vila do Conde, por pedido de D. 
Nuno Mascarenhas, feito antes de seu falecimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 9. 
 

10-  1625, Fevereiro, 7-15 
CARTAS RÉGIAS (2) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre os 
navios que iriam compor a Armada da costa e a segunda, relativa à nomeação de 
Antônio de Pavia Giralte para o ofício de escrivão do tesoureiro-mor. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 10. 
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11-  1625, Fevereiro, 8-24 Lisboa 
CONSULTAS (6) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] tratando, 
respectivamente, do requerimento do contratador do Consulado, Gil Fernandes 
Aires, solicitando não ser executado, pois tivera muitas perdas nos últimos anos; 
do escrito do secretário daquele Conselho, Cristóvão Soares, transmitindo ordens 
dos governadores do Reino sobre o recrutamento de gente para ir à Índia; da 
nomeação dos capitães gerais que iriam embarcar nas caravelas; tratando do 
escrito do [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da Fazenda Real] Luís da 
Silva, referente ao ofício do governador D. Diogo de Castro, que informava sobre o 
navio que foi ter a Peniche, devendo ali ficar sob os cuidados daquela alfândega; 
acerca das cartas do chanceler da Relação do Porto, Jerónimo Pimenta de Abreu, e 
de Baltazar Gonçalves, informando sobre a construção dos galeões no Porto; e a 
última, sobre a informação dada pelos governadores do Reino [D. Diogo de Castro 
e D. Diogo da Silva] de que, o navio que havia chegado da Inglaterra, não trazia 
estanho algum, sugerindo-se algumas medidas para satisfazer as fundições, que 
necessitavam aquele metal.  
Anexo: escritos, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 11. 
 

12-  1625, Fevereiro, 26. 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III) sobre o requerimento de 
Antônio Delgado Mascarenhas, que pedia para renunciar ao ofício de escrivão do 
consulado da alfândega de Faro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 12. 
 

13-  1625, Março, 2-5, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] tratando, 
respectivamente, do pedido feito pelo mercador alemão, João Anriquez, para que 
lhe pagassem a enxárcia, que lhe havia sido tomada por ordem do conselheiro do 
Conselho de Estado e [vedor da Fazenda Real] Luís da Silva; da ordem dada ao 
porteiro do Conselho da Fazenda, Manuel Rodrigues, para que entregasse à Mesa 
da Consciência, a casa onde se guardavam os livros das repartições da Índia, 
África, terças e contos; do requerimento do tesoureiro do fisco da cidade de Lisboa, 
João de Argumedo, sobre o empréstimo feito pelo juiz do fisco da cidade do Porto, 
João de Carvalho, feito ao chanceler da Casa da Relação daquela cidade, Jerónimo 
Pimenta de Abreu; da informação dada pelo mesmo chanceler sobre o estado da 
construção dos galeões naquela cidade. 
Anexo: informação, carta, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 13. 
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14-  1625, Março, 10-15, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] tratando, 
respectivamente, da ordem dos governadores do Reino sobre as armas 
[mosquetes] e a pólvora entregues nos armazéns; do requerimento de D. Miguel de 
Almeida sobre o pagamento que lhe devia Vicente de Brito de Meneses, por ter 
realizado viagem como capitão-mor em seu lugar; do requerimento do contratador 
dos direitos do Consulado, Gil Fernandes Aires, sobre a ordem do governador do 
Algarve a respeito do recebimento daqueles direitos; da informação do [provedor 
dos Armazéns] Vasco Fernandes, sobre a falta de gente para trabalhar nas naus; do 
requerimento do [provedor dos armazéns] que serve de juiz de Távola da vila de 
Setúbal, Francisco Rabelo Rodovalho, sobre a nau nova que entrara naquele porto.  
Anexo: consultas, despacho, carta régia (cópia de capítulo) informação, escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 14. 
 

15-  [ant. 1625, Março, 17]- Abril, 11, San Sebastian. 
REQUERIMENTOS (2) de Francisco Fernandes e do [mordomo da artilharia e 
armas de San Sebastian] Miguel de Ercilla, ao rei [D. Filipe III]o primeiro, 
solicitando pagamento dos serviços que prestara à Cordoaria e o segundo, sobre os 
mosquetes recebidos da fábrica de Plasencia. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 15. 
 

16-  1625, Março, 18. 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] sobre os mantimentos 
necessários para a gente de guerra dos navios da Armada que naquele ano 
serviriam na Armada da costa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 16. 
 

17-  1625, Março, 22. 
PORTARIAS (2) a primeira, concedendo a Martim Falcão Cota, vinte mil réis como 
ajuda de custo para sua embarcação que ia para a Índia e a segunda, concedendo a 
Cristóvão Falcão Cota, a mesma mercê, pela mesma razão.  
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 17. 
 

18-  1625, Março, 27, Olivença. 
OFÍCIO do juiz de fora de Olivença, José Paulo da Guerra ao [conselheiro de 
Estado] e vedor da Fazenda Real, Rui da Silva, sobre os autos relativos a um 
fornecimento de trigo pelo Bispo de Elvas ao serviço real e ao pagamento do seu 
transporte  
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 18. 
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19-  ����1625, Abril, 12-15, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] tratando, 
respectivamente, do ofício do Chanceler do Porto [Jerónimo Pimenta de Abreu] 
sobre a falta de enxárcia para o fabrico dos galeões naquela cidade; do escrito de 
Martim de Quirano sobre o fornecimento do biscoito para a armada do Brasil; do 
requerimento do mercador alemão, João Vourquineque, que solicitava o 
desembargo do navio francês que ele fretara. 
Anexo: carta, escritos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 19. 
 

20-  1625, Abril, 17. 
OFÍCIO de Baltazar Gonçalves sobre materiais fornecidos para a construção dos 
galeões na cidade do Porto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 20. 
 

21-  1625, Abril, 18-23 
CARTAS RÉGIAS (3) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, tratando 
da licença solicitada por Sebastião Rodrigues de Andrade para que fosse nomeado, 
após a sua morte, o seu filho Jorge de Figueiredo, para juiz da balança da Casa da 
Moeda de Lisboa; a segunda, da armada que iria fazer a guarda da costa; a terceira, 
da necessidade de aprestar, com brevidade, a Armada da costa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 21. 
 

22-  1625, Abril, 19-26, Lisboa 
CERTIDÃO relativa à autorização do corte das madeiras para se construírem duas 
naus para irem à Índia no ano seguinte e  
PARECER dos governadores do Reino [D. Diogo de Castro e D. Diogo da Silva] 
sobre a consulta relativa à encomenda feita a Feliciano Monteiro e Duarte Correia 
para estas mesmas naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 22. 
 

23-  1625, Abril, 19 – 22, Porto. 
OFÍCIOS (2) o primeiro, do chanceler da Relação do Porto, Jerónimo Pimenta de 
Abreu, sobre o término da construção de um dos 2 galeões que se fabricavam 
naquela cidade e o andamento da do outro; do juiz da alfândega de Buarcos sobre 
o rendimento do Consulado daquela alfândega. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 23. 
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24-  ���� 1625, Abril, 21 – Maio, 16, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] tratando, 
respectivamente, a primeira, do ofício de Fernão Teles Cota acerca da farinha que 
ficara no almoxarifado dos fornos; a segunda, da qualidade e preços do pau-brasil; 
a terceira, sobre o requerimento de Damião de Figueiroa, solicitando o despacho 
de um seu agravo relativo ao fornecimento de lonas para o serviço da Armada no 
Conselho da Maia.  
Anexo: contrato. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 24. 
 

25-  1625, Maio, 1, Lisboa 
DESPACHO dos governadores do Reino [D. Diogo de Castro e D. Diogo da Silva] 
ordenando a forma como as câmaras do Porto, Viana e Guimarães deveriam 
proceder a respeito do contrato do [contratador dos mantimentos da Armada] 
Manuel Moreno [Chaves] sobre provisões para as naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 25. 
 

26-  ����1625, Maio, 7, Lisboa 
DESPACHO do Conselho da Fazenda ordenando ao provedor e oficiais da Casa da 
Índia que passe certidão sobre as entradas de pau-brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 26. 
 

27-  [ant. 1625, Maio, 12] 
REQUERIMENTO do cavaleiro fidalgo Estevão de Almeida Dória ao rei [D. Filipe 
III] solicitando a serventia do ofício de escrivão da Casa da Índia. 
Anexo: requerimento, alvará (traslado) certidões (traslado) portaria (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 27. 
 

28-  1625, Maio, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre a carta do 
desembargador da Relação do Porto [e contratador das lonas] Lourenço Coelho 
Leitão, relativa ao motim dos regatões (comerciantes de miudezas) e as tecedeiras 
do Conselho da Maia, por causa dos problemas com as lonas e os linhos. 
Anexo: cartas, provisão, auto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 28. 
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29-  ����1625, Maio, 16 
CARTAS RÉGIAS (9) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre os 
fios para se fabricar a enxárcia; a segunda sobre o ofício de mestre de pólvora e os 
polvoristas João e Francisco Mateus; a terceira, sobre as rendas do consulado da 
cidade de Viana; a quarta, sobre os pregos necessários para a construção das naus 
na Barcarena; a quinta, sobre mantimentos para a armada que viria do Brasil; a 
sexta, sobre a consulta do escrivão do armazém dos mantimentos, Manuel Ribeiro 
Coelho, relativa à causa que lhe movia Leonor de Vargas, filha do antigo 
proprietário daquele ofício, João Bernardes; a sétima e a oitava, sobre fundição de 
artilharia e a nona, sobre a consulta de Manuel Borges Fialho sobre compra de 
pólvora, salitre, estanho e armas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 29. 
 

30-  [ant. 1625, Maio, 18] 
REQUERIMENTO do cavaleiro fidalgo Miguel Soares de Bulhão ao rei [D. Filipe 
III] solicitando a serventia do almoxarifado dos mantimentos ou o das armas. 
Anexo: alvará (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 30. 
 

31-  1625, Maio, 28. 
CARTAS RÉGIAS (2) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, 
ordenando que se pagasse o devido a Simão Lourenço Pereira; a segunda, sobre o 
transporte da madeira dos portos de Pederneira e Peniche até Lisboa para o fabrico 
das naus.  
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 31. 
 

32-  1625, Junho, 4. 
CARTA RÉGIA (cópia) do rei [D. Filipe III] para o juiz, vereadores e procurador da 
cidade do Porto sobre o porte de armas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 32. 
 

33-  1625, Junho,5. 
DESPACHO do Conselho da Fazenda ordenando ao provedor dos armazéns 
[Vasco Fernandes César] que fizesse executar o conserto da nau São Tomé. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 33. 
 

34-  1625, Junho, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre um decreto dos 
governadores do Reino [D. Diogo de Castro e D. Diogo da Silva] a respeito da 
necessidade de mais gente para a Armada e do contrato com Ascenso de Siqueira 
de Vasconcelos para arregimentar uma companhia de infantaria.  
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 34. 
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35-  ����1625, Junho,11-12 
CARTAS RÉGIAS (6) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
cobre para a fundição da artilharia; a segunda, sobre os mantimentos da Armada 
da costa; a terceira, sobre o requerimento de Miguel de Vasconcelos sobre a dívida 
da Fazenda Real para com seu pai, Pedro Barbosa; a quarta, sobre os 
requerimentos do ex-contratador do consulado, Fernão Lopes Lopes sobre a 
questão que tinha com os herdeiros de André Lopes Pinto, que fora contratador do 
pau-brasil; a quinta, sobre a pólvora que Manuel Moreno de Chaves mandara vir 
da Alemanha; a sexta, sobre o requerimento do mordomo da Artilharia e Armas de 
San Sebastian, Miguel de Ercilla. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 35. 
 

36-  1625, Junho, 17-28, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre a 
obtenção de dinheiro para a compra de linho; a segunda, sobre o requerimento de 
Pedro Ramires Pereira para fornecer munição; a terceira, sobre o pagamento de 
soldados. 
Anexo: despacho, consulta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 36. 
 

37-  [ant. 1625, Junho, 18] 
REQUERIMENTO do padre Manuel Veloso de Azevedo ao rei [D. Filipe III] 
solicitando o pagamento da terça parte do que lhe era devido pela Fazenda Real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 37. 
 

38-  1625, Junho, 21, Lisboa 
DESPACHO do Conselho da Fazenda ordenando ao provedor dos armazéns 
[Vasco Fernandes César] que informasse sobre a quantidade de fios entregues na 
Cordoaria de Belém para a fabricação da enxárcia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 38. 
 

39-  1625, Junho, 26 
CARTAS RÉGIAS (6) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento de Maria Madalena, viúva de Pedro Tavares, solicitando a serventia 
do ofício de escrivão do consulado da alfândega da vila de Aveiro; a segunda, 
sobre a nomeação do almoxarife dos fornos de Val de Ebro, Bento da Costa; a 
terceira, sobre o preparo de gente para a Armada; a terceira, sobre um 
requerimento de Domingos da Câmara a respeito do dinheiro recebido por ele; a 
quarta, sobre um pagamento devido ao [contratador dos mantimentos da Armada] 
Manuel Moreno de Chaves; a quinta, sobre um conserto na nau São Tomé; a sexta, 
sobre requerimentos de Gaspar Pacheco, Antônio Francisco e Luís da Costa que 
pediam o lugar de procurador da Coroa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 39. 
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40-  ����1625, Julho, 10-25 
CARTAS RÉGIAS (4) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre os 
beneficiados da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, que pediam as esmolas às 
quais tinham direito; a segunda, sobre a entrega dos navios da Armada da costa ao 
marquês de La Inojosa; a terceira, sobre o requerimento de Martim Rodrigues, que 
lutara em África, pedindo uma esmola; a quarta, sobre a licença concedida a 
Manuel Rabelo de Moura para nomear, em testamento, um seu filho ou filha para 
o ofício de escrivão das sisas, vinhas e pescado da cidade de Leiria, do qual era 
proprietário; sobre o pagamento de ordenados ao vigário da igreja de São 
Lourenço de Pernambuco, Antônio Simões; sobre o pedido do escrivão da távola 
da mesa mestral da Ordem de São Tiago, Manuel Araújo Couceiro, para nomear, 
em testamento, a um seu filho para aquele ofício.  
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 40. 
 

41-  1625, Julho, 15 [Lisboa] 
OFÍCIO do [conselheiro de Estado] e vedor da Fazenda Real, Rui da Silva, ao 
governador do Reino sobre o pagamento aos soldados da Armada da Coroa e os 
lugares onde alojá-los. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 41. 
 

42-  1625, Julho, 23, Lisboa 
AUTOS de embargos dos bens de Francisca Pimentel, viúva de Antônio Fernandes 
Paes, por causa de uma quantia atribuída a este, e cuja veracidade era contestada 
por ela. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 42. 
 

43-  [ant. 1625, Julho, 24] 
REQUERIMENTO do capitão da galé, Jerónimo de Landar, ao rei [D. Filipe III] 
solicitando que lhe fossem pagas as quantias que os capitães de galé costumavam 
receber. 
Anexo: requerimento, assento (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 43. 
 

44-  1625, Julho, 28, Lisboa 
DESPACHO sobre uma consulta da Mesa da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 44. 
 

45-  1625, Agosto, 7-22. 
CARTAS RÉGIAS (4) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre as 
madeiras que se cortaram para as galés; a segunda, sobre a pretensão de Rodrigo 
Varela de obter o ofício de almoxarife dos armazéns do Reino; a terceira, sobre o 
cobre que chegara a Setúbal; a quarta, sobre o pagamento devido a Pedro Vaz de 
Sá, filho do tesoureiro-mor, Baltazar de Sá, pelas despesas que fez com o 
embaixador da Pérsia [D. Garcia da Silva] enquanto este esteve em Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 45. 
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46-  1625, Agosto, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o pedido do 
desembargador [da Relação do Porto] [e contratador das lonas] Lourenço Coelho 
Leitão, para que lhe fosse paga a fabricação das lonas no Conselho da Maia. 
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 46. 
 

47-  [ant. 1625, Agosto, 20] 
REQUERIMENTO de Maria de Melo, viúva do tesoureiro das especiarias da Casa 
da Índia, Francisco Caldeira, ao rei [D. Filipe III] solicitando o depósito a ser 
efetivado por Pedro de Oliveiros e Tomás da Fonseca, do que era devido a seu 
marido, por alguns fardos de canela, dos quais eles tinha sido abonadores, sendo 
que isto já tinha sido determinado, por sentença da Relação.  
Anexo: carta, requerimentos, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 47. 
 

48-  ����[ant. 1625, Agosto, 21]  
ASSENTO do lance feito por Francisco Gomes da Costa pelo contrato do pau-
brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 48. 
 

49-  1625, Agosto, 21, Lisboa 
DESPACHO dos governadores do Reino, D. Diogo de Castro e D. Diogo da Silva, 
ordenando que se passasse os despachos necessários para o capitão João de Sousa 
Falcão, da capitania de um dos navios que se haviam fabricado na Ribeira para a 
Armada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 49. 
 

50-  1625, Agosto, 21-30, Lisboa 
DESPACHOS (4) do Conselho da Fazenda, o primeiro, ao provedor dos armazéns 
para que contasse as quantidades de madeira cortada para a construção da galé; o 
segundo, sobre o corte de madeira para a construção da galé; o terceiro, ao 
corregedor Ambrósio de Siqueira, para que averiguasse registro de jóias na nau 
Santa Isabel; o quarto, ao juiz da vila de Viana para que fizesse um balanço de 
despesas. 
Anexo: termo, certidões, cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 50. 
 

51-  1625, Agosto, 22. 
ASSENTO do [provedor dos Armazéns] Vasco Fernandes César, sobre socorros 
prestados à Armada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 51. 
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52-  1625, Agosto, 28 
CARTA do feitor das lonas, Damião de Figueiroa Camelo, ao rei [D. Filipe III] 
dando conta dos seus entendimentos com o contratador das lonas [e 
desembargador da Relação do Porto] Lourenço Coelho Leitão, e do seu trabalho 
com as lonas, o linho e os artefatos para a fabricação dos tecidos para a Armada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 52. 
 

53-  1625, Setembro, 1-4 
CARTAS RÉGIAS (4) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre as 
ordens do marquês de La Inojosa para que se comprasse panos de lã, a serem 
enviados à Infanta, que os mandaria à sua tia Arquiduquesa e para tal, se estava 
enviando o dinheiro necessário; a segunda, sobre a consulta do [contratador das 
lonas] e desembargador da Relação do Porto, Lourenço Coelho Leitão, relativa ao 
motim dos regatões (comerciantes de miudezas) e as tecedeiras do Conselho da 
Maia, por causa dos problemas com as lonas e os linhos; a terceira, sobre a consulta 
de João Baião de Resende, que pretendia deixar, após sua morte, seu ofício de 
escrivão das madeiras que se embarcam de Pederneiras, para seu filho, Diogo 
Baião; a quarta, sobre a consulta de Lourenço de Barros de Vasconcelos, que queria 
renunciar, em pessoa apta, ao ofício de escrivão e contador dos armazéns de Guiné 
e Índia.  
Anexo: despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 53. 
 

54-  1625, Setembro, 5-27, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] todas, em 
conformidade com as ordens dos governadores do Reino, a primeira, sobre a carta 
de D. Jorge Mascarenhas, na qual afirmava que a pólvora enviada para Cascais não 
era de boa qualidade; a segunda e a quarta, sobre o pagamento de chumbo 
comprado para os armazéns reais; a terceira, sobre as lonas e pano de trem que o 
desembargador da Relação do Porto [e contratador das lonas] Lourenço Coelho 
Leitão enviara ao Conselho da Maia; a quinta, sobre o pagamento dos piques 
(lanças de ferro) pedido pelo marquês de La Inojosa. 
Anexo: consulta, informação, escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 54. 
 

55-  1625, Setembro, 17-18 
CARTAS RÉGIAS (4) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
orçamento das encomendas que a Infanta enviaria à Arquiduquesa; a segunda; 
sobre a ordem dada a Gaspar Barbosa, que se achava em Sevilha, de que ele não 
viesse de lá, antes da vinda da frota; a terceira, sobre a matrícula de marinheiros e 
bombardeiros; a quarta, sobre o cobre que tinha chegado de Hamburgo.  
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 55. 
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56-  1625, Setembro, 19, Lisboa 
DESPACHOS (2) do Conselho da Fazenda, o primeiro, ordenando que o Chanceler 
da Relação do Porto [Jerónimo Pimenta de Abreu] mandasse a relação do dinheiro 
gasto com a construção de galeões e patachos; o segundo, para que o juiz da 
alfândega do Porto notificasse o recebedor do Consulado, André Pinto, para vir 
prestar contas ao tesoureiro geral do mesmo Consulado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 56. 
 

57-  1625, Setembro, 21, Santarém. 
RECIBO passado por Pedro Vieira de que lhe havia sido entregue um mandado do 
[vedor da Fazenda Real e conselheiro do Conselho de Estado] Luís da Silva, para 
que fizesse vir a madeira, com a finalidade de se fazer uma barcaça. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 57. 
 

58-  1625, Setembro, 25, [Lisboa] 
DESPACHOS (2) dos governadores do Reino, D. Diogo de Castro e D. Diogo da 
Silva, ordenando, o primeiro, que o Conselho da Fazenda, fizesse o pagamento do 
chumbo que tinha entrado nos armazéns; o segundo, que declarasse o dinheiro 
destinado à compra dos linhos dos campos de Santarém.  
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 58. 
 

59-  ����1625, Outubro, 1-29 
CARTAS RÉGIAS (4) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
contrato do pau-brasil, para o qual não fora aceito o lance de Francisco Gomes da 
Costa e que a administração do comércio daquele produto passasse a ficar por 
conta da Fazenda Real; a segunda, sobre os sete mil cruzados que se pagaria ao 
marquês de La Inojosa, pelo ferro para artilharia, que viera da Inglaterra; a terceira, 
sobre se recolher todo o linho cânhamo para a armada; a quarta, sobre a feitoria do 
linho cânhamo na vila de Santarém. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 59. 
 

60-  ����1625, Outubro, 2-21, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira e a 
segunda, sobre a consulta relativa à ajuda de custo pedida pelo capitão do galeão 
São Filipe, Ascenso de Siqueira de Vasconcelos; a terceira, sobre os lugares onde 
seriam alojados os soldados do Terço da Armada da Coroa, que chegariam do 
Brasil; a quarta, sobre a consulta do sargento-mor da comarca de Leiria, Antônio 
Moreira Cabral, relativa à melhor defesa do porto da Pederneira e de outras partes 
da costa; a quinta, sobre o orçamento das obras na Casa da Índia. 
Anexo: carta, ofício. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 60. 
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61-  ����[ant. 1625, Outubro, 23-25] 
REQUERIMENTOS (2) de Manuel de Meneses e de Maria Barbosa, viúva de Diogo 
Nunes, ao rei [D. Filipe III] solicitando, o primeiro, isenção de direitos, para que 
continuasse lavrando suas terras, para as quais tinha trazido mudas da Bahia e a 
segunda, que lhe fosse paga a quantia devida a seu marido, pelo corte de madeiras. 
Anexo: requerimentos, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 61. 
 

62-  1625, Outubro, 24-30, Lisboa 
DESPACHOS (3) dos governadores do Reino, D. Diogo de Castro e D. Diogo da 
Silva, o primeiro, ordenando ao Conselho da Fazenda que informasse sobre os 
papéis relativos ao estado da nau “Quietação” e aos navios de Portugal e de 
Castela, que lhe iriam dar guarda; o segundo, ordenando ao [provedor dos 
armazéns] Roque da Silveira, para que se salvasse o carregamento de uma nau 
perdida; o terceiro, ordenando ao Conselho da Fazenda que comprasse linho de 
Santarém. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 62. 
 

63-  [ant. 1625, Outubro, 30] 
REQUERIMENTO dos homens do mar do galeão São João ao rei [D. Filipe III] 
solicitando autorização para retirar os seus pertences, que se achavam debaixo das 
escotilhas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 63. 
 

64-  1625, Outubro, 29 [Lisboa] 
OFÍCIO do [provedor dos armazéns] Roque da Silveira [ao vedor da Fazenda Real 
e conselheiro do Conselho de Estado] Luís da Silva, sobre a aparelhagem 
necessária para cortar os cabos submersos das embarcações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 64. 
 

65-  1625, Outubro, 29 
CARTAS RÉGIAS (2) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre as 
ordinárias de cera e açúcar que costumavam receber os religiosos da Ordem 
Terceira de São Francisco em Portugal; a segunda, sobre a consulta de Pedro Vaz 
de Sá, referente à sua pretensão ao ofício de tesoureiro-mor, que fora de seu pai, 
Baltazar de Sá. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 65. 
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66-  1625, Novembro, 1-2 [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) o primeiro dos [conselheiros do Conselho da Fazenda] Luís Mendes 
Barreto e Simão Soares, dando seu parecer sobre a arrecadação da Fazenda Real 
junto aos donatários e o segundo, do [provedor dos armazéns] Francisco Rebelo 
Rodovalho, sobre a vigilância que o capitão de Sesimbra [Pedro Correia Ribeiro] 
devia fazer na costa e ordenando que as fazendas não podiam sair sem permissão 
do vedor ou do Conselho da Fazenda, e sobre o comércio da pimenta.  
Anexo: carta, despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 66. 
 

67-  ����[ant. 1625, Novembro, 3-26] 
REQUERIMENTOS (2) de Damião Ramires e do contratador do direito dos três por 
cento do Consulado, Fernão Lopes Lopes, ao rei [D. Filipe III] solicitando, o 
primeiro, que lhe fosse passada certidão da enxárcia que entregou nos armazéns 
da Guiné e Índia, por conta do respectivo contrato; o segundo, que se passasse 
mandados ao provedor da Fazenda para que se cobrassem os direitos do 
Consulado sobre o açúcar que tinha ido do Brasil para as ilhas de São Miguel e 
Terceira. 
Anexo: mandado, provisão (traslado) despacho, informação, condições de contrato 
(traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 67. 
 

68-  1625, Novembro, 4-15, Lisboa 
DESPACHOS (2) do governador do Reino, D. Diogo da Silva e do Conselho da 
Fazenda, respectivamente, sobre a provisão passada a respeito da feitoria do linho 
e cânhamo de Santarém; o segundo, sobre o ordenado dos oficiais do Consulado 
que trabalhavam com a passagem da madeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 68. 
 

69-  1625, Novembro, 4-28, Albufeira, Évora 
CARTAS (2) do capitão de Sesimbra [Pedro Correia Ribeiro] e de Pedro Guterres 
Fonseca ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre as diligências na costa e as ordens do 
[provedor dos armazéns] Francisco Rebelo Rodovalho, a respeito do recolhimento 
da pimenta; a segunda, sobre o corte e o transporte das madeiras na região de 
Évora e na de Leiria. 
Anexo: requerimento, informação.  
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 69. 
 

70-  1625, Novembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o requerimento do 
[provedor dos armazéns] Roque da Silveira, a respeito do naufrágio da nau São 
Francisco Xavier, afirmando que as mercadorias que transportava e que foram ter 
às praias de Santa Catarina e São Gião, não eram de importância considerável. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 70. 
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71-  1625, Novembro, 30 
CARTA do provedor da comarca de Campo de Ourique, Domingos Rodrigues de 
Macedo, ao rei [D. Filipe III] dando contas das mercadorias transportadas pela nau 
São Francisco Xavier e que vieram às praias de sua comarca, após o naufrágio 
daquela nau. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 71. 
 

72-  1625, Novembro, 25 – Dezembro, 3 
CARTAS RÉGIAS (6) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira e a 
segunda, sobre as munições, armas e mantimentos para a defesa do Reino; a 
terceira, sobre a consulta de João Homem da Silva, que havia fornecido 
mantimento para a Armada em 1623; a quarta, sobre o requerimento do mercador 
alemão, Jacques Jacques, que queria receber o pagamento de uma nau, que 
vendera à Casa da Índia; a quinta, sobre a venda da pimenta e como ativá-la; a 
sexta, sobre o contrato dos armamentos da Armada por Manuel Moreno de 
Chaves. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 72. 
 

73-  1625, Dezembro, 20, Porto 
CARTA de João Salvado de Sampaio ao rei [D. Filipe III] sobre o breu necessário 
para o apresto da Armada da costa, que sairia ao mar no ano seguinte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 73. 
 

74-  1625, Dezembro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o dinheiro 
necessário para os mantimentos para o provimento da Armada da costa que 
deveria sair em breve. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 74. 
 

75-  1625, Dezembro, 25, Foz do Lima 
CARTA do juiz de fora da vila de Viana, Manuel Manso da Fonseca, ao rei [D. 
Filipe III] sobre os preços do breu e do alcatrão e as suas diligências para efetuar as 
compras. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 75. 
 

76-  1625, Dezembro, 26. 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] sobre o pagamento 
solicitado pela abadessa e religiosas do mosteiro de Santa Marta de Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 76. 
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77-  [1625] 
REQUERIMENTO de Vicente de Seixas ao rei [D. Filipe III] solicitando a serventia 
do ofício de tesoureiro do direito dos três por cento do Consulado, que se achava 
vago, pelo falecimento de seu proprietário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 77. 
 

78-  [post. 1625] 
INFORMAÇÃO (minuta) sobre casas, situadas no limite de Benfica e que haviam 
sido tomadas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5, pasta 78. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 5-A (1626) 
N.º de pastas descritas: 40 
Assuntos: Azeite, cobre, enxárcia, linho, linhaça, trigo, pau-brasil, loureiros, pimenta, cravo, 
canela, gengibre e incenso; corte de madeiras; construção de embarcações; pagamento e 
companhias de soldados; fabricação de armas; solicitação de ofícios, esmolas e dívidas; 
apresto da e mantimentos para a Armada; fretamento de navios; pagamento de dote. 
 

1-  1626, Janeiro, 7 – Março, 9, Lisboa 
DESPACHOS (2) do Conselho da Fazenda, o primeiro, sobre o corte da madeira 
necessária para a construção dos galeões, por conta do Consulado; o segundo, a 
respeito dos barcos construídos por Bartolomeu Dias Ravasco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 1. 
 

2-  1626, Janeiro, 19 – Fevereiro, 23 
CARTAS RÉGIAS (6) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre a 
promoção do cavaleiro fidalgo Onofre da Guerra; a segunda, sobre pagamentos 
dos soldados da Armada da costa; a terceira, sobre a fabricação de armas com 
brevidade nas ferrarias; a quarta, sobre o ofício de guarda do Consulado; a quinta, 
sobre o cobre que vinha para Lisboa, por conta da Fazenda Real, em um navio de 
Hamburgo, que fora tomado pela esquadra do Almirantado e levado a Sevilha, de 
onde deveria retornar para a entrega do mencionado cobre; a Sexta, sobre se 
apressarem os papéis que deveriam ser levados pelas naus da Índia, que partiriam 
em breve. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 2. 
 

3-  [ant. 1626, Janeiro, 21 – Março, 4] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Manuel Pereira Barreto, 
solicitando a serventia do ofício que fora de seu pai, Gonçalo Pereira Fagundes, de 
escrivão da sisa dos panos, mercearia e medidor da vila de Viana; o segundo, do 
polvorista Filipe Ribeiro, solicitando uma certidão para dar prosseguimento à sua 
pretensão à mestre da pólvora; o terceiro, dos religiosos de um mosteiro, 
solicitando que lhes fosse permitido vender uma nau velha do serviço real, que 
fora dar nas proximidades daquele mosteiro, para poderem terminar suas obras 
com o dinheiro arrecadado; o quarto, de Manuel Rodrigues Vieira, solicitando o 
ofício de recebedor e feitor do consulado na vila de Albufeira; o quinto, de Manuel 
Pinto, solicitando que lhe fosse passada portaria relativa ao seu pleito com Maria 
de Figueiredo, viúva de Miguel Lopes, à semelhança do que já fora feito na causa 
de Fernão Lopes Lopes contra os herdeiros de André Lopes Pinto. 
Anexo: cartas. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 3. 
 

4-  1626, Janeiro, 23 – Fevereiro, 28, Lisboa 
CONSULTAS (6) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre a 
autorização solicitada por um francês para fornecer a enxárcia necessária para as 
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naus da Índia e para a Armada da costa; a segunda, sobre a informação dada por 
Agostinho Dias, que trabalhava na extração de madeira para as naus em Melide, 
da chegada de uma nau holandesa naquele local; a terceira, sobre o requerimento 
de Nicolau Freire, solicitando o ofício que fora de seu pai, Antônio Morato, de 
escrivão da vara do meirinho das execuções da Casa da Índia; a quarta, sobre o 
requerimento dos carpinteiros e calafates, solicitando o pagamento pelos trabalhos 
que tiveram quando foram retirar a artilharia da nau São Francisco Xavier, que 
naufragara; a quinta, sobre o requerimento de Francisco de Sousa, solicitando um 
pagamento que era devido a seu pai, Bernardim de Sousa; a sexta, dos religiosos 
do mosteiro real de São Lourenço do Escurial, solicitando as ordinárias referentes 
aos anos de 1622 a 1625, que lhes devia a Casa da Índia.  
Anexo: cartas, ofício, certidão, consulta (cópia) requerimento, alvará, cartas régias 
(cópias de capítulos). 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 4. 
 

5-  1626, Março, 4, Lisboa 
ATESTADO passado pelo físico graduado pela Universidade de Coimbra, Pedro 
Gonçalves de Lemos afirmando ter curado de uma doença a Duarte de Almeida, 
filho de Duarte do Loreto de Almeida. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 5. 
 

6-  1626, Fevereiro, 7-28, Porto, Pederneira, Castelo Branco 
CARTAS (3) ao rei [D. Filipe III] a primeira, dos vereadores da Câmara da cidade 
do Porto sobre a vinda de armas de Biscaia para a defesa da mesma cidade; a 
segunda, de Manuel Gomes Pereira dando conta do corte da madeira e 
comunicando o que se devia aos moradores de Pederneira pelos carretos; a 
terceira, de Francisco de Valadares Sotomaior sobre a vinda, para a comarca de 
Castelo Branco e arredores, de um certo Bartolomeu Dias Ravasco, que trazia um 
mandado do Conselho da Fazenda para comprar moios de trigo. 
Anexo: lembrete, certidões, mandado (traslado).  
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 6. 
 

7-  ����1626, Março, 7-20, Lisboa 
CONSULTAS (7) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre os 
mandados que se passaram para a gente do mar que quisesse ir servir dois anos 
nas armadas da Índia; a segunda, sobre o pedido do esmoler Antônio Tavares, 
cobrando esmolas provenientes de provisões de naus da Índia de 1621 e 1622; a 
terceira, sobre um embargo solicitado pelo [vice-rei de Portugal] marquês de 
Alenquer [D. Diogo da Silva e Mendonça] de um dinheiro pago a João Maria 
Chope, referente a peças de artilharia vindas da Inglaterra; a quarta, sobre a 
compra de linhaça em Coimbra; a quinta, sobre o requerimento do procurador do 
mosteiro de São Lourenço do Escurial que cobrava do tesoureiro da Casa da Índia 
as provisões fornecidas; a sexta, sobre o requerimento de Ascenso de Siqueira de 
Vasconcelos, que pretendia o posto de capitão de infantaria do terço da Armada; a 
sétima, sobre o requerimento do capitão Domingos Gil de Fonseca, vindo da 
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restauração da Bahia, que pedia licença para ir para sua casa no Porto. 
Anexo: ofício, parecer. 
Obs.: mau estado  
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 7. 
 

8-  1626, Março, 20-23, Lisboa 
CONSULTAS (6) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento de Tristão de Mendonça Furtado pedindo licença para cortar 
madeira nas coutadas; a segunda, sobre o requerimento de João Pinto de Queirós, 
que solicitava desconto na Casa da Índia dos direitos que devia pelo meio fardo de 
roupa que trouxera da Índia; a terceira, sobre o requerimento do capitão da nau 
Nossa Senhora da Quietação, Francisco Ribeiro, pedindo licença para levar criados 
de outras naus para a que comandava; a quarta, sobre o dinheiro que se tinha 
entregue a João Maria Chope; a quinta, sobre o dinheiro que havia nos depósitos 
de Lisboa destinado ao apresto da Armada da Coroa; a sexta, sobre o requerimento 
de Maria Francisca, viúva do mestre de obras Gregório da Cruz, solicitando o 
pagamento do que a Fazenda Real ficara devendo a seu marido. 
Anexo: requerimento. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 8. 
 

9-  1626, Março, 26 – Maio, 19 
CARTAS RÉGIAS (5) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento das religiosas flamengas, solicitando o pagamento do que lhes era 
devido; a segunda e a terceira, sobre a falta de enxárcia para o apresto das naus; a 
quarta, sobre a matrícula da gente do mar; a quinta, sobre a provisão solicitada por 
Antônio Delgado Mascarenhas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 9. 
 

10-  1626, Março, 29 – Abril, 22, Pederneira, Porto 
CARTAS (5) ao rei [D. Filipe III] a primeira, do feitor das madeiras, Manuel Gomes 
Pereira, sobre o contrato que fez com os mestres das caravelas da vila de 
Pederneira; a segunda, do chanceler da Relação do Porto [Jerónimo Pimenta de 
Abreu] avisando que não partiria, a caravela que levava a pregaria; a terceira, do 
juiz da alfândega do Porto, João Salvado de Sampaio, sobre o envio, para os 
armazéns, das vinte mil varas de pano de breu destinado à armada da Índia; a 
quarta, do juiz de fora da vila de Viana, Manuel Manso da Fonseca, sobre a entrega 
de breu feita pelo mestre do barco São Frutuoso; a quinta, de Valentim da Costa, 
sobre a exigência do mestre do barco que trouxera carregamento de biscoito para a 
Armada, de que lhe pagassem o frete.  
Anexo: instrumento de escritura de contrato; ofício, conhecimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 10. 
 

11-  ���� 1626, Abril, 1-28, Lisboa 
CONSULTAS (7) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento de D. Luís de Portugal, solicitando autorização para ir buscar trigo 
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na Ilha Terceira; a segunda, nomeando as pessoas para concorrer à serventia do 
ofício de almoxarife do almoxarifado dos mantimentos de Lisboa; a terceira, sobre 
o pau-brasil, que se achava na Casa da Índia; a quarta, sobre o lance de Fernão 
Lopes Lopes para o contrato do pau-brasil; a quinta, sobre os requerimentos do 
feitor das madeiras, Pedro Vieira, e do corregedor da comarca de Santarém, que 
tratavam do corte da madeira para o fabrico das naus; a sexta, sobre a carta do 
capitão Domingos Gil da Fonseca acerca da proibição dos vereadores da Câmara 
do Porto da compra de vinhos para a Armada da Coroa; a sétima, sobre o 
requerimento de Baltazar Schaulieger que solicitava que lhe pagassem pelas 
denúncias que fizera da sonegação de Luís Godim.  
Anexo: requerimento, cartas, contrato. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 11. 
 

12-  1626, Abril, 2-11, Porto 
OFÍCIOS (3) o primeiro, do chanceler da Relação do Porto, Jerónimo Pimenta de 
Abreu, afirmando que a caravela com a pregaria não partiria a tempo; o segundo, 
do contratador das lonas] Lourenço Coelho Leitão, afirmando não poder ainda 
mandar o orçamento dos panos que seriam enviados, por ausência do feitor 
Damião de Figueiroa; o terceiro, do mesmo signatário, sobre a quantidade dos 
panos já entregues aos feitores.  
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 12. 
 

13-  [ant. 1626, Abril, 22 – Maio, 31] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do capelão José Alvarez, 
sobre o fornecimento do vinho para as missas da capela real; o segundo, do 
executor do almoxarifado da vila de Abrantes, Manuel de Almeida, solicitando que 
lhe fosse passado mandado para poder obrigar o recebedor das sisas da vila de 
Sertã a entregar o dinheiro proveniente daquelas taxas; o terceiro, de Miguel de 
Oliveira, solicitando o ofício de fundidor da telharia; o quarto, do licenciado 
Manuel Mendes de Castro e sua mulher Leonor dos Reis, solicitando substituição 
do juiz na causa em torno da arrematação de umas galeotas. 
Anexo: certidões, requerimentos, despachos, alvará, instrumento em pública 
forma.  
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 13. 
 

14-  1626, Abril, 29 – Maio, 16, Lisboa 
CONSULTAS (7) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento do provedor e irmãos da Santa Casa de Misericórdia da vila de 
Cascais, solicitando o pagamento das pipas de azeite, que haviam vendido para a 
Casa da Índia; a segunda, sobre o requerimento da abadessa e religiosas do 
mosteiro de Santa Clara de Placência sobre a esmola de quantidades de pimenta, 
cravo, canela, gengibre e incenso que lhes tinha sido prometida; a terceira, sobre o 
requerimento de Vicente Ferreira de Andrade, solicitando que lhe fosse paga a 
quantia que devia a Casa da Índia; a quarta, sobre o requerimento do contratador 
de Angola, Henrique Gomes da Costa, pedindo licença para ir à Madri, para 
resolver questões que seu irmão [Manuel Gomes da Costa] que estava muito 
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enfermo, tinha com a Armada Real; a quinta, sobre o requerimento de Agostinho 
Dias a respeito da extração de madeira para as naus no pinhal do Priorado do 
Crato; a sexta, sobre o requerimento dos procuradores da confraria da caridade da 
vila da Lapa, solicitando que se lhe entregasse o legado que lhes ficara, por morte 
do embaixador da Pérsia, D. Garcia da Silva; a sétima, sobre a quantia que o 
carpinteiro da Ribeira, João Frutuoso, pedia para fazer a carpintaria de duas naus, 
que estavam sendo fabricadas. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 14. 
 

15-  1626, Maio, 7 
OFÍCIO de Ascenso de Siqueira de Vasconcelos sobre as companhias de soldados 
que levantara, relatando alguns fatos que ocorreram, inclusive, fugas de alguns de 
seus comandados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 15. 
 

16-  1626, Maio, 19-27, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento do contratador de Angola, Henrique Gomes da Costa, pedindo 
licença para ir a Madri tratar de questões ligadas à morte de seu irmão [Manuel 
Gomes da Costa]; a segunda, sobre a pimenta que vinha da Ilha de Santa Helena e 
o dividendo dos homens de negócios que haviam feito empréstimos para a Casa 
da Índia; a terceira, sobre as declarações do alemão Cristóvão Maia relativas aos 
navios que haviam saído da Holanda; a quarta, sobre a nomeação de capitães para 
o terço da Armada da Coroa; a quinta sobre a pregaria e outros materiais 
necessários para o fabrico de duas naus. 
Anexo: consulta, ofício, relações, requerimento, despachos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 16. 
 

17-  ����1626, Maio, 28 – Junho, 10, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
mastro da nau capitania da esquadra da Catalunha, que havia quebrado; a 
segunda sobre o requerimento de Antônio Álvares da Cruz, que pedia a serventia 
do ofício de contador das fábricas e lançamentos dos campos de Santarém; a 
terceira, sobre as informações dadas pelo desembargador Agostinho da Cunha de 
Vilas Boas sobre extração das madeiras; a quarta, sobre a concessão feita ao 
marquês de Liche para cortar e trazer pau-brasil e sobre a arrematação que Fernão 
Lopes e Lopes fez do mesmo; a quinta, sobre extração da madeira para o fabrico 
das naus.  
Anexo: relação, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 17. 
 

18-  1626, Maio, 28 [Lisboa] 
DESPACHO dos governadores do Reino [D. Diogo da Silva e D. Diogo de Castro] 
ordenando ao vedor da Fazenda Real e [conselheiro do Conselho de Estado, Luís 
da Silva] que desse conta da matrícula dos marinheiros. 
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AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 18. 
 

19-  1626, Junho, 1-30 
CARTAS RÉGIAS (3) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento de Manuel de Mariz e um pagamento à Fazenda Real por parte de 
Luís Alemão; a segunda, sobre os maltos (trabalhadores pagos por jornal) que Luís 
Cado mandaria vir do norte; a terceira, para que se proporcionasse todas as 
comodidades a D. João da Costa, e que facilitassem o transporte do seu trigo, vindo 
das ilhas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 19. 
 

20-  [ant. 1626, Junho, 6 -20] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Maria de Brito, viúva de 
D. Francisco de Noronha, solicitando uma esmola de mil cruzados de cada nau que 
chegar a Lisboa, por conta de ter o seu marido gasto todo seu dote no serviço real; 
o segundo, de Vicente Freire, solicitando portaria que o autorizasse a cortar os 
loureiros, situados em seu casal, aproveitando sua casca e lenha, não obstante 
estarem situados dentro da faixa de dez léguas, junto ao rio Tejo, de onde não se 
poderiam extrair árvores; o terceiro, da abadessa e religiosas do convento de Nossa 
Senhora dos Mártires e da Concepção de Sacavém, solicitando a ordinária de 
esmolas, também paga a outras religiosas. 
Anexo: cartas régias (cópias de capítulos) provisão, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 20. 
 

21-  1626, Julho, 2-29 
CARTAS RÉGIAS (5) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
embargo que o [capitão-de-mar-e-terra] Tomás de Ibio Calderón fez a duas 
caravelas que traziam madeira da Pederneira [atual Nazaré]; a segunda, sobre 
consultas anteriores referentes a pagamentos e redução de juros por parte de Pedro 
Vaz de Sá, filho do [tesoureiro-mor] Baltazar de Sá; a terceira, sobre os capitães que 
haviam de servir na Armada Real; a quarta, sobre o dinheiro necessário para o 
apresto da Armada Real; a quinta, sobre a compra de fios para a fabricação de 
enxárcia para as embarcações da Armada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 21. 
 

22-  [ant. 1626, Julho, 4 – Agosto, 21] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do oficial dos papéis do 
gabinete do secretário de Estado, D. Francisco de Almeida de Vasconcelos, 
Francisco da Costa, solicitando o ofício de escrivão da Casa da Índia; o segundo, do 
porteiro da Câmara, Manuel Ferreira, cobrando uma dívida; o terceiro, de Miguel 
Diniz, solicitando a propriedade do ofício de escrivão da Casa da Índia; o quarto, 
do moço da Câmara Real; Jorge Godinho Guarim, solicitando o mesmo ofício; o 
quinto, dos oficiais das vilas de Atalaia, Tancos e da Cenceira, de que é donatário, 
D. Pedro Manuel, sobre um agravo que lhes é imposto pelo corregedor da 
Comarca da vila de Tomar que os obriga a entregarem dinheiro para comprarem 
armas. 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

Anexo: alvará (traslado) cartas régias (cópia); carta de padrão, instrumento de 
agravo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 22. 
 

23-  1626, Julho, 7 [Lisboa] 
REGIMENTO que se há de dar a cada um dos capitães das galés para o governo 
das mesmas galés da Armada. 
Anexo: regimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 23. 
 

24-  1626, Julho, 11- 28, Lisboa 
CONSULTAS (6) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento da câmara da vila de Arruda dos Vinhos, sobre os excesso praticados 
pelos soldados ali estacionados; a segunda, sobre a conta que se tomou ao 
contratador do ramo do Consulado do Porto, Damião Ramires; a terceira, sobre o 
escrito de D. Manuel Coutinho acerca da consignação do rendimento do contrato 
de Angola, do qual é contratador, Henrique Gomes da Costa; a quarta, sobre o 
requerimento de Marcos Botelho Furtado referente à compra do linho; a quinta, 
sobre o requerimento de Gabriel Moreno de Chaves, a respeito do seu 
compromisso de entregar aos armazéns reais pregos e âncoras para o fabrico de 
naus da Índia; a sexta, sobre o escrito do governador do Reino, D. Diogo da Silva e 
a petição de Francisco Dias Mendes de Brito acerca da falta de comprador para a 
pimenta. 
Anexo: carta, despacho, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 24. 
 

25-  1626, Agosto, 11 – Setembro, 11. 
CARTAS RÉGIAS (6) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
pedido que fizera à Infanta D. Isabel, sua tia, para que mandasse de Flandres, 
artilheiros servirem na Armada; a segunda, sobre a nau Santa Violante que 
arribara em Santo Domingo, conduzindo a mercadoria da nau Conceição, que se 
havia perdido em Santa Helena; a terceira, sobre o ofício de guarda do consulado; 
a quarta, sobre o apresto da Armada da costa, citando-se o [contratador dos 
mantimentos da Armada] Manuel Moreno de Chaves e a feitoria do linho cânhamo 
de Coimbra; a quinta, sobre o provimento de ofícios da Fazenda, que seja por 
merecimento e eficiência; a sexta, sobre a matrícula da gente do mar. 
Anexo: carta (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 25. 
 

26-  ����1626, Agosto, 10, Madri. 
CARTA RÉGIA do rei D. Filipe III para o Governador de Portugal, conde de 
Portalegre [D. Diogo da Silva] tratando do contrato do pau-brasil, arrematado por 
Fernão Lopes Lopes e sobre o lanço de André da Fonseca, para o mesmo contrato, 
devendo este ficar dividido entre os dois.  
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 26. 
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27-  [ant. 1626, Agosto, 29 – Outubro, 14] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Joana de Vilhena, 
mulher de Rui Dias da Câmara, solicitando o pagamento que lhe devia a 
Alfândega; o segundo, de Miguel de Leão Soares, solicitando vista a papéis de seu 
interesse; o terceiro, de Manuel Pinto Ribeiro, filho de Gaspar Pinto Giraldes, 
solicitando o ofício que foi de seu pai, de escrivão do Consulado; o quarto, de 
Cristovão Manhosca, solicitando adições em seu ordenado. 
Anexo: alvarás, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 27. 
 

28-  1626, Setembro, 4 – Outubro, 21, Lisboa 
CONSULTAS (6) do Conselho da Fazenda e do Desembargo do Paço ao rei [D. 
Filipe III] a primeira, sobre o requerimento de Belchior Leitão Gago, solicitando 
seu pagamento por parte da Casa da Índia; a segunda, do Desembargo do Paço, 
sobre o requerimento da Câmara das vilas de Atalaia, Cenceira e Tancos a respeito 
da repartição de armas entre os moradores; a terceira, sobre o requerimento do 
colegial Francisco de Sousa, do Colégio de São Pedro da Universidade de Coimbra, 
solicitando pagamentos devidos a seu pai; a quarta, sobre a carta do 
desembargador Agostinho da Cunha sobre os danos feitos no Pinhal das Virtudes, 
causados por D. Antônio Mascarenhas e outras pessoas; a quinta, sobre o 
requerimento de Francisco Pereira Pinto concernente ao não pagamento de 
impostos das peças de mobília que ele havia mandado fazer para o Cardeal 
Infante, D. Fernando; a sexta, sobre a compra de umas embarcações aos turcos. 
Anexo: escritos, carta, despacho. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 28. 
 

29-  1626, Outubro, 8-22 
CARTAS RÉGIAS (4) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento de Pedro Vaz de Sá pedindo o ordenado que seu pai já falecido, 
Baltazar de Sá, recebia como tesoureiro-mor; a segunda, sobre o contrato e 
regimento dos armazéns; a terceira e a quarta, sobre o ofício de almoxarife dos 
Armazéns do Reino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 29. 
 

30-  1626, Outubro, 17, Lisboa 
DESPACHO do Conselho da Fazenda ordenando que se analisasse o fretamento 
dos navios de Diogo Luís de Oliveira, comparando-o com o de João Filtre . 
Anexo: despacho, contrato de fretamento (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 30. 
 

31-  [post. 1626, Outubro, 17] 
LISTA do número de gente do mar e de guerra para cada um dos tipos de 
embarcações da Armada da costa do ano de 1626. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 31. 
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32-  [ant. 1626, Outubro, 30] 
REQUERIMENTO de João Sanches ao rei [D. Filipe III] solicitando a soltura de 
Francisco Vaz da Costa, seu agente, que fora preso por causa de problemas com a 
entrega dos mantimentos para a Armada. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 32. 
 

33-  ����1626, Outubro, 31, Lisboa 
PARECER do [governador de Portugal] conde [de Portalegre] D. Diogo da Silva, a 
respeito do lance [do contrato do pau-brasil] feito por André da Fonseca e da 
quebra de capítulo do regimento, o que poderia ser prejudicial. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 33. 
 

34-  1626, Novembro, 10  
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] sobre o requerimento de 
Manuel Pereira Barreto que pedia a serventia do ofício que fora de seu pai, 
Gonçalo Pereira Fagundes, de escrivão da sisa dos panos, mercearia e medidor da 
alfândega da vila de Viana; 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 34. 
 

35-  ����1626, Novembro, 11 - 27, Lisboa 
CONSULTAS (6) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento de Marcos Botelho Furtado referente à compra de linho; a segunda, 
sobre o pagamento dos jornais aos carpinteiros e calafates que trabalham no 
fabrico das naus; a terceira, sobre a nomeação de indivíduos para o ofício de 
escrivão do almoxarifado; a quarta, sobre a relação que o contador-mor mandou 
fazer de devedores da Fazenda Real; a quinta, sobre o requerimento de Brás Teles 
de Meneses, a respeito do impedimento de lavrar suas terras, ordenado pelo 
monteiro-mor; a sexta, sobre a resposta dada pelos governadores do Reino [D. 
Diogo de Castro e D. Diogo da Silva] sobre a oferta feita por Tristão de Mendonça 
para o contrato do pau-brasil, cujo detentor era Fernão Lopes Lopes. 
Anexo: despacho, relação. 
Obs.: a última consulta está em forma de minuta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 35. 
 

36-  1626, Novembro, 17 – Dezembro, 4. 
CARTAS RÉGIAS (6) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento de Belchior Pereira, que pretendia voltar ao posto de capitão do terço 
da armada; a segunda, sobre o requerimento de Luís Falcão, relativo ao regimento 
da matrícula da gente da navegação; a terceira e a quarta, sobre a pretensão de 
Baltazar Gonçalves ao ofício do patrão-mor da Ribeira das Naus de Lisboa; a 
quinta, sobre a pretensão de Pedro Vaz de Sá ao ofício de tesoureiro-mor, que fora 
de seu falecido pai, Baltazar de Sá; a Sexta, relativa à falta de estanho necessário 
para a fundição de artilharia.  
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 36. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

37-  ����[ant. 1626, Dezembro, 10-17] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Antônio Pestana de 
Vasconcelos, solicitando o ofício de guarda da Casa da Índia; o segundo, de Luís 
Álvares de Andrade, solicitando o ofício de pintor dos armazéns reais para o seu 
filho Lucas de Andrade; o terceiro, de D. Mariana e de D. Maior [sic], filhas de 
Diogo Teixeira de Azevedo, solicitando o pagamento de um dote, em nome de seu 
pai e avós, que haviam atuado no serviço real; o quarto, de Tristão de Mendonça 
Furtado, solicitando que lhe fosse tomada a fiança relativa ao pau-brasil. 
Anexo: carta de padrão (cópia) alvarás, carta, certidões, requerimento, despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 37. 
 

38-  1626, Dezembro, 12, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
embargo feito a tudo o que viesse na frota e que pertencesse a Henrique Gomes da 
Costa; a segunda, sobre o monitório concedido ao mosteiro dos religiosos de São 
Francisco, por conta da contravenção do monteiro-mor ter autorizado ao mestre 
das madeiras, Francisco Coutinho, corte de madeiras dentro das cercas daqueles 
religiosos. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 38. 
 

39-  [ant. 1626, Dezembro, 31] 
CONSULTA (minuta) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre as 
consignações de dinheiro para as feitorias de linho cânhamo de Santarém e da 
Torre de Moncorvo e para a feitoria de Coimbra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 39. 
 

40-  [post. 1626] 
INFORMAÇÃO sobre o requerimento do proprietário do ofício de almoxarife dos 
fornos de pão, Diogo de Azambuja de Melo, ao rei [D. Filipe III] que solicitava o 
pagamento de uma fiança. 
AHU_CU_Reino, Cx. 5-A, pasta 40. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 6 (1627-1634) 
N.º de pastas descritas: 54 
Assuntos: armadas; cobranças e pagamentos vários; Casa da Moeda; Casa da Índia; 
solicitações várias; cativos; esmolas; corte de madeiras; restauração de Pernambuco e socorro 
do Brasil; soldados; armas e armamento; consulado. 
 

1-  
 

1627, Maio, 21 – 1628, Outubro, 26 
CARTAS RÉGIAS (2) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre a 
enxárcia que Luís Cado e Justo Venit tinham mandado vir para o apresto das naus; 
a segunda, sobre o envio para Portugal de mastros, pólvora e outros materiais para 
as armadas em navios holandeses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 1. 
 

2-  1627, Junho, 17 
PROVISÃO (cópia) do rei [D. Filipe III] ordenando aos provedores e corregedores 
[das comarcas de Leiria, Tomar, Santarém e Setúbal] que enviassem relação da 
cobrança dos dinheiros das armas. 
Anexo: provisão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 2. 
 

3-  1627, Julho, 28 – 1628, Fevereiro, 16 
CERTIDÕES (2) a primeira, relativa à entrega de uma barra de metal engastada em 
madeira ao ensaiador da Casa da Moeda de Lisboa e a segunda, ao litígio em torno 
da propriedade do cargo de guarda da Casa da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 3. 
 

4-  1627, Agosto, 24 
CARTA de André Velho da Silva ao rei [D. Filipe III] tratando da solicitação de 
Martim Correia da Silva dos papéis que necessitava para conseguir receber um 
pagamento que a Fazenda Real devia a seu pai, João Correia de Sousa. 
Anexo: despacho, parecer (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 4. 
 

5-  [ant. 1627, Outubro, 16] 
CONSULTA do [Conselho da Fazenda] ao rei [D. Filipe III] sobre o requerimento 
de Manuel da Fonseca, respeitante à ajuda de custo recebida por seu pai, Diogo da 
Fonseca, por ocasião de sua mudança para a corte de Madri. 
Anexo: requerimentos, alvarás, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 5. 
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6-  1627, Outubro, 25 [Lisboa] 
DESPACHO do [secretário de Estado do governo em Portugal] Cristóvão Soares, 
transmitindo a ordem do [vice-rei de Portugal, marquês de Alenquer, D. Diogo da 
Silva e Mendonça] ao [conselheiro do Conselho de Estado] conde de Faro, D. 
Estevão de Faro, sobre a má qualidade dos biscoitos que tinham sido adquiridos 
para a alimentação nas naus.  
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 6. 
 

7-  1627, Novembro, 17 – Dezembro, 10 
CARTAS (3) ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o provedor da vila de 
Guimarães, Diogo Antunes da Costa, e a segunda, do Porto, sobre a arrecadação 
do dinheiro das armas naquelas comarcas; a terceira, do escrivão dos armazéns dos 
mantimentos, Manuel Ribeiro Botelho, relativa à causa que lhe movia Leonor de 
Vargas, filha do antigo proprietário daquele ofício, João Bernardes. 
Anexo: carta, carta régia (cópia de capítulo) requerimentos, carta de ofício 
(traslado) assentos (traslado) alvarás (cópia) certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 7. 
 

8-  1628, Janeiro, 24 
CARTA do [capitão-de-mar-e-terra] Tomás de Ibio Calderón ao rei [D. Filipe III] 
sobre o apresto das naus. 
Anexo: carta. 
Obs.: documento em espanhol; mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 8. 
 

9-  [ant. 1628, Maio, 22 – Outubro, 21] 
REQUERIMENTOS (8) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Francisco Velho, 
solicitando a mercê da propriedade do ofício de armeiro das ferrarias da 
Barcarena; o segundo, de Manuel de Sousa de Abreu, solicitando um posto na 
companhia do terço da Armada; o terceiro, da abadessa e religiosas do convento de 
Santa Clara de Santarém, solicitando os rendimentos que lhes eram devidos; o 
quarto, de Maria dos Reis, solicitando uma esmola para o resgate de seu filho, 
Tomás de Aguiar, que poderia ser trocado por um determinado mouro, cativo nas 
galés; o quinto, do capitão general das galés [D. Afonso de Lancastre] marquês de 
Porto Seguro, solicitando a nomeação de um capitão para as galés; o sexto, de 
Francisco de Araújo e seus enteados menores, solicitando que lhes fosse passado o 
precatório correspondente à quantia ganha, por sentença, a Cristóvão de Sousa 
Coutinho; o sétimo, do sargento-mor da comarca da Esgueira, Manuel Monteiro da 
Silva, solicitando o pagamento de um socorro anteriormente pedido; o oitavo, de 
Maria Madalena, viúva do escrivão do consulado da alfândega de Aveiro, Pero 
Tavares, solicitando esclarecimentos sobre a autorização para que seu filho, 
Lourenço Tavares ocupasse o cargo de seu falecido pai. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 9. 
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10-  1628, Julho, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento de Manuel Gomes de Elvas, solicitando a reforma da sua consulta 
referente à demanda que teve com o procurador da Fazenda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 10. 
 

11-  1628, Outubro, 26 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] sobre a aquisição de 
galeões e dois patachos para a Armada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 11. 
 

12-  [1628] 
LEMBRETE indicando haver papéis de Tristão de Mendonça datados do ano de 
1626 no maço de cartas de 1628. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 12. 
 

13-  1629, Janeiro, 3, Lisboa 
INSTRUMENTO EM PÚBLICA FORMA com traslado de um alvará referente à 
mercê dada a Pero Vaz Pereira, da promessa de um ofício em respeito aos serviços 
prestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 13. 
 

14-  1629, Março, 16, Viana 
CARTA do corregedor da comarca de Viana, Manuel Veloso Cabral, ao rei [D. 
Filipe III] sobre a arrecadação do dinheiro das armas enviadas para aquela 
comarca. 
Anexo: cartas, auto (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 14. 
 

15-  1629, Março, 22 
RELAÇÃO fornecida pelos corregedores das comarcas da Estremadura, do 
conteúdo dos documentos referentes ao número e repartição das armas naquelas 
comarcas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 15. 
 

16-  1629, Maio, 11, Lisboa 
MANDADO transmitindo a ordem do Desembargo do Paço para que todas as 
comarcas enviassem o dinheiro das armas para que se ultimasse o contrato delas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 16. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

17-  [ant. 1629, Maio, 22 – ant. 1630, Maio, 13] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Luís da Silva, solicitando 
uma certidão que lhe era necessária numa causa que tem com seu irmão, Félix da 
Silva; o segundo, de Rui Vaz de Lacerda, solicitando que fossem dadas ordens às 
justiças de Portalegre para que se invalidasse a ordem do desembargador Inácio 
Colaço de Brito, que proibira o corte de árvores nas herdades do suplicante; o 
terceiro, de Maria dos Anjos, Francisca Gonçalves, Maria de Vilasboas e demais 
mulheres dos cativos, sobre o dinheiro do resgate dos mesmos e pedindo uma 
esmola para cada uma delas; o quarto, do moço da Câmara, Manuel Gomes 
Pereira, que fosse representado ao Conselho da Fazenda a autorização já obtida 
por ele de pretender a propriedade do ofício de escrivão do público e jurisdição da 
vila de Viana; o quinto, do mestre de barco, Manuel Gomes da Grã, pedindo a 
liberação de seu barco que fora embargado pelo juiz da távola da vila de Setúbal, 
Pedro Rebelo Rodovalho; o sexto, do ex-pajem do inquisidor Francisco Borges de 
Sousa, Miguel dos Anjos, solicitando que lhe fosse entregues seus pertences que se 
achavam no paiol da Casa da Índia. 
Anexo: declaração. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 17. 
 

18-  1629, Novembro, 25 
INFORMAÇÃO sobre a artilharia que se acha no Paço de São Brás. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 18. 
 

19-  1630, Maio, 5 
ESCRITO de Luís Falcão ao escrivão da Câmara Real, Manuel Fagundes, 
transmitindo a ordem do [vice-rei de Portugal, marquês de Alenquer] D. Diogo [da 
Silva e Mendonça] para que lhe viesse falar, trazendo determinados papéis. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 19. 
 

20-  1630, Maio, 8 
ASSENTO assinado pelo escrivão da Câmara Real, Manuel Fagundes, dando conta 
da cobrança do dinheiro das armas em todas as comarcas da Estremadura. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 20. 
 

21-  1630, Maio, 13, Lisboa 
CARTA DE SENTENÇA de desagravo (cópia) do rei [D. Filipe III] dirigida aos 
corregedores, provedores, ouvidores, juízes, justiças, oficiais e pessoas do Reino a 
respeito da apreensão do barco de Miguel de Cabedo pelo escrivão da Mesa da 
Ordem que serve de juiz da távola da vila de Setúbal, Manuel Afonso Louzeiro.  
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 21. 
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22-  1631, Fevereiro, 18 
RELAÇÃO de armas, designando-se as companhias e terços e os nomes dos 
oficiais que as receberam. 
Anexo: recibo, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 22. 
 

23-  1631, Março, 13, Lisboa 
CERTIDÃO do cavaleiro fidalgo, conselheiro do Conselho da Fazenda e juiz das 
justificações, Roque da Silveira, atestando uma petição em que Luís da Silva diz ser 
o filho mais velho do guarda-mor dos pinhais de Leiria, Jorge da Silva. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 23. 
 

24-  1631, Maio, 6 
AUTOS de testemunhas sobre uma portaria do Conselho da Fazenda. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 24. 
 

25-  1631, Junho , 21 –1634, Fevereiro, 1. 
CARTAS RÉGIAS (6) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre a 
armada do [governador da Relação do Porto e presidente do Conselho da Fazenda] 
conde de Miranda [D. Diogo Lopes de Sousa]; a segunda, sobre a extinção das 
Juntas da Fazenda e companhia do comércio; a terceira, sobre provimento dos 
lugares vagos no Reino de Portugal, citando o conde de Castelo Novo, D. Jorge 
Mascarenhas; a quarta, sobre o pagamento de 300 cruzados a [frei Miguel Batista], 
comissário da Casa Santa de Jerusalém, pela esmola aplicada aos santos lugares e 
sepulcro de Jesus Cristo; a quinta sobre a ordem dada às cidades e vilas para que 
cada uma delas tivesse um ou dois homens, pelo menos, para estarem prontos 
para embarcar; a sexta, sobre o pagamento de ajudas de custo ao capitão-mor e 
capitães das naus da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 25. 
 

26-  1631, Novembro, 10, Lisboa – 1633, Março, 21, Guimarães 
CARTAS (2) ao rei [D. Filipe III] a primeira, do ouvidor da alfândega, Estevão de 
Fróes, dando seu parecer sobre os candidatos ao ofício de escrivão do consulado da 
Alfândega de Lisboa; a segunda, do desembargador da Relação do Porto, Fernão 
de Matos de Carvalhosa, sobre o dinheiro das armas na vila de Guimarães. 
Anexo: provisões, lembrete, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 26. 
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27-  [ant. 1631, Dezembro, 16 – 1632, Março, 10] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Gaspar de Abreu de 
Freitas, solicitando o ofício de tesoureiro da Casa da Índia; o segundo, do mestre 
das ferrarias, Martim Descalço, solicitando ajuda de custo; o terceiro, do provedor 
e irmãos da Mesa da Casa Pia das penitentes recolhidas de Lisboa, solicitando o 
pagamento das esmolas como tem sido pagas a outras congregações; o quarto, do 
provincial e religiosos descalços da Província de São Gabriel, da Ordem de São 
Francisco de Castela, solicitando uma esmola e prorrogação da ordinária que já 
recebiam; o quinto, do licenciado Bernardo Sampaio de Moraes, solicitando seu 
provimento em algum cargo do Desembargo da Casa do Porto. 
Anexo: carta de quitação, consulta (minuta) requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 27. 
 

28-  1633, Janeiro, 7 – 1634, Fevereiro, 13, Lisboa 
RELAÇÕES (4) a primeira, das peças de artilharia e munições existentes no 
armazém da artilharia e no Ribeira; a segunda, da receita e da despesa relativa ao 
dinheiro destinado à compra de roupas pretas, assinado pelo escrivão do 
tesoureiro, Antônio da Vila; a terceira, do equipamento necessário ao 
funcionamento da caravela Santo Antônio; a quarta, uma minuta, de nomes de 
pessoas que receberiam mercês reais. 
Anexo: provisão (minuta), lembrete, carta (minuta), cartas régias (cópias de 
capítulos). 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 28. 
 

29-  1633, Dezembro, 27 
CARTAS RÉGIAS (2) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] tratando, ambas, da 
nomeação de capitães para o novo terço que seria levantado. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 29. 
 

30-  1634, Fevereiro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o socorro a ser 
dado aos soldados alojados na vila de Almada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 30. 
 

31-  1634, Fevereiro, 20 
ALVARÁ do rei [D. Filipe III] ordenando que se passasse a pagar com 
pontualidade o pagamento de 300 cruzados ao [frei Miguel Batista] comissário 
geral da Casa Santa de Jerusalém, para o azeite da lâmpada que arde junto ao 
sepulcro de Jesus Cristo, o que não vinha sendo feito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 31. 
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32-  1634, Fevereiro, 17, Lisboa 
ESCRITO de Simão Aranha [Pa...] para Francisco de Abreu, solicitando o envio de 
meia arroba de bacalhau e que fosse cobrado o preço da cidade. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 32. 
 

33-  1634, Março, 8 – [ant. Julho, 10] 
CARTAS (5) ao rei [D. Filipe III] a primeira, de Álvaro de Melo de [Bragança] sobre 
o ofício que recebera de um sargento-mor queixando-se da falta de pagamento dos 
soldados do seu terço; a segunda, do mestre Álvaro Dias sobre as madeiras que, 
invernando no porto da Pederneira [atual Nazaré], acabavam por se estragar; a 
terceira, do corregedor e provedor da comarca da cidade do Porto, Pedro Paulo de 
Sousa sobre o dinheiro das armas; a quarta, sobre a petição do provedor dos 
Contos, Antônio Froes de Aguiar que solicitava a nomeação de um contador para o 
auxiliar em suas tarefas; a quinta, de Antônio Francisco Migadalho, solicitando que 
lhe fosse pago o carregamento de madeira que fizera. 
Anexo: relação, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 33. 
 

34-  [ant. 1634, Março, 25 – Setembro, 11] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do ex-tesoureiro-mor, 
Antônio de Paiva Giralte, sobre a ordem real modificando a forma de se 
documentar as entregas de dinheiro para o pagamento dos ordenados dos oficiais 
que trabalham nas naus e nas armadas; o segundo, do porteiro da Casa da Índia, 
Jerónimo Roxo, solicitando se lhe passasse provisão para receber seus ordenados 
atrasados; o terceiro, de João Rodrigues Correia e Cristóvão Correia, solicitando 
que se passasse carta ao desembargador João de Mesquita, isentando-os da culpa 
de dívida com o contratador dos portos secos, Álvaro Lopes Filipe, porque ele 
havia sido mal informado; o quarto, do mestre da carpintaria da Ribeira das Naus, 
Bartolomeu Álvares, solicitando certidão que provasse que ocupava aquele cargo; 
o quinto, dos mestres, contra-mestres, capatazes e calafates da Ribeira das Naus de 
Lisboa, solicitando pagamento de seus jornais; o sexto, dos guardas e couteiros dos 
pinhais de Leiria, solicitando provisão que lhes dessem os mesmos privilégios 
concedidos aos que trabalhavam nas obras do mosteiro da Batalha. 
Anexo: cartas, informações, requerimentos, certidões, provisão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 34. 
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35-  1634, Abril, 26 – Julho, 18, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento do comissário e procurador geral da Santa Casa de Jerusalém, frei 
Miguel Batista, solicitando o pagamento das esmolas atrasadas; a segunda, sobre o 
requerimento do feitor das madeiras no distrito de Santarém, Diogo Borges 
Bandeira, queixando-se da queima das madeiras pertencentes ao consulado; a 
terceira, sobre a queixa apresentada pelo [capitão da fortaleza de Peniche] conde 
de Atouguia [D. Jerónimo de Ataíde] sobre a falta de pólvora e de munições 
naquela fortaleza.  
Anexo: carta, carta régia (cópia de capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 35. 
 

36-  1634, Julho, 18, Palmela 
INSTRUMENTO em pública forma com o traslado de uma certidão, pela qual os 
vereadores da vila de Palmela atestam que o chefe dos soldados napolitanos 
alojados em Portugal, Ettore della Calce, foram bem recebidos pelos moradores 
daquela vila, tendo mesmo lhes emprestado dinheiro, quando lhes faltou o 
dinheiro da Fazenda Real. 
Anexo: auto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 36. 
 

37-  ����[ant. 1634, Setembro, 14 – Outubro, 21] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Brites de Lancastre, que 
solicitava que lhe fosse passado mandado para receber os moios de trigo a que 
tinha direito; o segundo, dos capitães do novo terço de Santarém, solicitando o 
pagamento de seus soldos; o terceiro, do alferes reformado, Francisco Ferreira 
Velez, solicitando que fosse solto da prisão, onde se achava por acusação do 
alfaiate Domingos da Silva, de quem seu filho Sebastião Neto, fora fiador e se fosse 
solto, buscaria a este filho para fazê-lo entrar para o serviço real, e assim ser 
redimido de sua culpa; o quarto, do italiano que vivia em Pernambuco, Francisco 
Laianazo, solicitando o pagamento de seus soldados.  
Anexo: alvará, requerimentos, cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 37. 
 

38-  1634, Setembro, 26 
CARTA PARTICULAR (minuta) de Arcangera da Silveira Pereira a [Miguel de 
Azevedo] perguntando sobre a sua saúde e contendo informações de cunho 
familiar. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 38. 
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39-  ����1634, Outubro , 9 – Novembro, 1 
CARTAS RÉGIAS (3) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, dirigida 
ao corregedor da comarca de Miranda, sobre o reforço aos socorros ao Brasil, de 
forma a “desalojar o inimigo” e a segunda, sobre o abastecimento dos galeões “São 
Pedro” e “São Bartolomeu”; a terceira, relativa à relação de armas feita pelo 
capitão-geral da Artilharia, marquês de Castrofuerte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 39. 
 

40-  1634, Outubro, 9 – Novembro, 17 
RELAÇÕES (2) a primeira, contendo, por comarca, o número de soldados 
disponíveis em cada uma delas; a segunda, na primeira lista, contendo os nomes 
de especiarias e drogas, na segunda, o de roupas feitas para serem despachadas 
nas naus Nossa Senhora da Saúde Capitania e Santíssimo Sacramento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 40. 
 

41-  ���� 1634, Novembro, 5, Setúbal- Novembro, 12, Guimarães 
CARTAS (2) ao rei [D. Filipe III] a primeira, de Álvaro de Melo sobre o alojamento 
dos soldados que haviam chegado à Setúbal e a segunda, dos oficiais da Câmara 
de Guimarães sobre o alojamento dos soldados arregimentados naquela comarca e 
na de Viana, que se destinavam à restauração de Pernambuco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 41. 
 

42-  1634, Novembro, 6 - 18, Lisboa 
DESPACHOS (3) do governador do Reino [conde de Basto, D. Diogo de Castro] 
transmitindo ao Conselho da Fazenda ordens reais, o primeiro, a respeito da 
reforma da composição dos terços, sobre as ordenanças e pagamento de soldos; o 
segundo, para que se organizasse, em Palmela, o alojamento dos soldados 
napolitanos; o terceiro, sobre as patentes dos capitães de terços. 
Anexo: despachos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 42. 
 

43-  [ant. 1634, Novembro, 9-15] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro e o terceiro, dos oficiais da 
Câmara de Guimarães, solicitando certidão sobre a veracidade de estarem, o 
capitão Agostinho da Cunha Soutomaior e o pagador, Sebastião de Macedo, 
levantando soldados; o segundo, da viúva Maria Figueira de Gouveia, solicitando 
que o mestre-de-campo, Álvaro de Melo, fosse despejado das suas casas, pois já 
concedera em outras casas suas, alojamento para os soldados que aguardam 
embarque; o quarto, do padre comissário da corte da província do Algarve, 
solicitando que fosse mandada lançar nos conventos a ordinária das especiarias e 
da cera. 
Anexo: carta, despacho, carta, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 43. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

44-  ����1634, Novembro, 14 [Lisboa] – Dezembro, 2, Madri 
OFÍCIOS (2) ao [governador da Relação do Porto e presidente do Conselho da 
Fazenda] conde de Miranda [D. Diogo Lopes de Sousa]; o primeiro, sobre virem os 
navios de Dunquerque que estavam em Setúbal para o socorro da Paraíba; o 
segundo, sobre as peças de artilharia, mosquetes e arcabuzes, que foram entregues 
em Lisboa. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 44. 
 

45-  1634, Novembro, 15 
INFORMAÇÃO sobre o alojamento de um sargento-mor nas casas de Francisco 
Nogueira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 45. 
 

46-  1634, Novembro, 24 – Dezembro, 14 
CARTAS (5) ao rei [D. Filipe III] a primeira, do auditor Diogo Bernardes Pimenta 
sobre a queixa da Câmara de Palmela, por causa do alojamento de soldados e dos 
excessos cometidos pelo sargento-mor Ettore della Calce; a segunda, de Antônio 
Pereira do Lago, sobre sua negativa em entregar os soldados presos por crimes 
graves ao capitão Agostinho da Cunha Soutomaior, que arregimentava soldados 
em Guimarães; a terceira; de Manuel da Silva de Sousa, sobre o estado em que se 
achava a barra velha do rio, não sendo possível ali estacionarem os navios; a 
quarta; do capitão Vicente Moura de Abreu, sobre alistamento de soldados em Vila 
Franca [de Xira]; a quinta, de Francisco Leitão sobre a mesma matéria da primeira 
carta. 
Anexo: provisão. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 46. 
 

47-  [ant. 1634, Novembro, 28 – Dezembro, 9] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do soldado Diogo Luís, 
solicitando certidão de que assentou praça na companhia do capitão Antônio de 
Oliveira, em Beja e não recebeu soldo; o segundo, da prioresa e religiosas do 
mosteiro da Anunciada, solicitando o pagamento do padrão de juros; o terceiro, 
dos confrades do Bom Jesus de São Marcos de Braga, solicitando uma certidão de 
como nos anos de 1630 e 1631 se despacharam na Casa da Índia, ornamentos de 
que não pagaram direitos; o quarto, do soldado Luís de Abreu, solicitando o 
pagamento de soldos devidos, por causa de sua doença. 
Anexo: carta, informação, certidões, alvará, auto de justificação, requerimento, 
despacho, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 47. 
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48-  ����1634, Dezembro, 4-28 
CARTAS (9) ao rei [D. Filipe III] a primeira, do [provedor dos Armazéns] Rui 
Correia Lucas opinando sobre a concessão de patente para que um capitão 
levantasse uma companhia para embarcar [para o socorro do Brasil]; a segunda, 
sobre o pagamento das sisas da vila de Abrantes; a terceira, do [provedor dos 
Armazéns] Rui Correia Lucas dando parecer sobre a querela entre o juiz e o 
auditor e a câmara de Palmela por causa dos soldados lá alojados; a quarta, do 
provedor de Amarante, Bernardo de Abreu sobre a compra de panos de linho; a 
quinta, da Junta dos Contos, sobre a causa entre Francisco Machado e o doutor 
Antônio de Abreu Coelho; a Sexta, do capitão Agostinho da Cunha Soutomaior 
queixando-se da falta de alojamento para os soldados nas vilas de Guimarães e 
Viana; a sétima, de Jorge da Cunha sobre as contas de Antônio de Paiva Giralte 
desde 1624; a oitava, do provedor da comarca de Viana, Antônio de Faria Palha, 
sobre a falta de pagamento de tenças e quartéis vencidos, devido à ausência dos 
livros de registro; a nona, dos oficiais da Câmara de Palmela reclamando dos 
soldados napolitanos e seu sargento-mor, Ettore della Calce. 
Anexo: cartas, autos, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 48. 
 

49-  ����1634, Dezembro, 15 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] sobre as fazendas que vão 
nas armadas que vão socorrer o Brasil. 
Anexo: escrito, consulta (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 49. 
 

50-  1634, Dezembro, 16 – 29, Lisboa 
DESPACHOS (2) do [governador do Reino] D. Diogo de Castro, ordenando ao 
Conselho da Fazenda, o primeiro, que entregasse ao almoxarife uma quantia para 
as obras dos palácios; o segundo, que fosse ordenado ao contador-mor para que 
houvesse despacho nos dias feriados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 50. 
 

51-  1634, Dezembro, 16 – 29, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
corte da madeira para as naus e a segunda, sobre o dinheiro do consulado da vila 
de Portimão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 51. 
 

52-  [ant. Dezembro, 19] 
REQUERIMENTO do procurador da Fazenda ao rei [D. Filipe III] solicitando se 
declarassem os papéis do almoxarife dos panos, Ascenço Nunes Tomé. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 52. 
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53-  1634, Dezembro, 30 
RELAÇÃO feita pelo executor das dízimas, Antônio Pegado, de pessoas e 
instituições que devem as quantias ali estipuladas à Fazenda Real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 53. 
 

54-  [1634] 
LEMBRETE sobre o corte das madeiras de pinho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 6, pasta 54. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 7 (1635) 
N.º de pastas descritas: 48 
Assuntos: Linho, enxárcia, pau-brasil e pimenta; feitura de biscoitos e de embarcações; 
solicitação de ajuda de custo, de cargos e ofícios; corte de madeira; alojamento de soldados; 
Armada do Brasil; socorro do Brasil; penas e degredos; apresto de naus da Índia. 
 

1-  1635, Janeiro, 3, Lisboa 
CARTA da Junta dos Contos ao rei [D. Filipe III] sobre a ausência do 
desembargador Gregório Mascarenhas Homem e que por isso a Junta não 
procederá ao despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 1. 
 

2-  1635, Janeiro, 3, Lisboa 
CARTA do [provedor dos Armazéns] Rui Correia Lucas ao rei [D. Filipe III] sobre 
a despesa para levar naus e navios da Armada "para a banda d'além". 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 2. 
 

3-  [ant. 1635, Janeiro, 4] 
REQUERIMENTO de Maria de Arvelos, viúva de Antônio de Mendonça, ao rei [D. 
Filipe III], solicitando uma quantia em dinheiro, visto o seu marido, que servia 
como juiz da Índia e Mina, ter morrido em serviço quando vistoriava a descarga 
das naus em Cascais. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 3. 
 

4-  1635, Janeiro, 5 – 7, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] respectivamente 
sobre, a vistoria na nau Sacramento, a fim de se saber seu estado e o que se pode 
aproveitar, além dos mastros; e a segunda, acerca do corte das madeiras que se há 
de fazer na Galiza. 
Anexo: parecer, carta, relação (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 4. 
 

5-  1635, Janeiro, 5, Lisboa 
DESPACHO do secretário de Estado, Miguel Vasconcelos de Brito, ordenando ao 
Conselho da Fazenda que entregue ao almoxarife dos Paços da Ribeira uma 
quantia em dinheiro para as obras do mesmo. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 5. 
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6-  1635, Janeiro, 7, Santarém – Janeiro, 9, Lisboa 
CARTAS (2) de Bernardo de Sampaio de Moraes e do [provedor dos Armazéns] 
Rui Correia Lucas ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o linho, e a segunda sobre 
o alojamento dos soldados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 6. 
 

7-  [ant. 1635, Janeiro, 9] 
REQUERIMENTO do capitão Cipião Carreto ao rei [D. Filipe III] solicitando a 
posse de uma companhia de infantaria napolitana e que se lhe assente praça de 
capitão desde 9 de Outubro, visto ter se apresentado nesta data com patente régia, 
e se pague seu soldo desde então. 
Anexo: certidão, decreto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 7. 
 

8-  [ant. 1635, Janeiro, 9]  
REQUERIMENTO de Rodrigo Lobo ao rei [D. Filipe III] solicitando que o 
Conselho da Fazenda lhe dê posse como almirante da armada e lhe corram seus 
soldos desde a data de sua nomeação. 
Anexo: despachos, parecer (minuta) certidão.  
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 8. 
 

9-  ���� 1635, Janeiro, 9, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre se alojarem os 
soldados recrutados para a armada do Brasil em Vila Franca e a segunda sobre o 
provimento que se deve enviar ao capitão Vicente Mourão de Abreu. 
Anexo: carta (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 9. 
 

10-  [ant. 1635, Janeiro, 10] 
REQUERIMENTO de Antônio Teixeira de Mendonça ao rei [D. Filipe III] 
solicitando provisão da escrivaninha de uma nau [ofício de] da carreira da Índia 
que Maria Pinheira possuía e renunciou no suplicante por [dote] de casamento. 
Anexo: alvará, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 10. 
 

11-  ���� 1635, Janeiro, 10, Lisboa 
CARTA do [provedor dos Armazéns] Rui Correia Lucas ao rei [D. Filipe III] sobre 
o pagamento da gente de guerra que vai na Armada de socorro ao Brasil. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 11. 
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12-  ���� 1635, Janeiro, 10 - 11, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] respectivamente 
sobre o recrutamento da gente do mar [para a armada que vai socorrer o Brasil] e 
que se há de levantar em Abrantes, Peniche, Tancos, Santarém, Leiria, Tomar e 
outras partes; sobre a comutação das penas dos forçados da galé para as conquistas 
e outras considerações sobre os sentenciados para as galés. 
Anexo: despachos (3 ordens para levantar gente do mar). 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 12. 
 

13-  [ant. 1635, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTO do moço da Câmara, Bento Pereira de Miranda ao rei [D. Filipe 
III] solicitando pagamento pela guarda da nau capitânea Nossa Senhora da Saúde 
que veio da Índia. 
Anexo: portaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 13. 
 

14-  1635, Janeiro, 12 
CARTA do doutor Antônio de Abreu Coelho ao rei [D. Filipe III] sobre a 
comparação que faz do feito de cobre de Heitor Mendes e o de Gabriel Ribeiro. 
Anexo: despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 14. 
 

15-  1635, Janeiro, 13, Lisboa 
DESPACHO do secretário de Estado Miguel de Vasconcelos e Brito ordenando que 
se pague os recrutados que estão sob a ordem do sargento-mor Ettore della Calce e 
se dêem os socorros devidos que se conservem de prontidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 15. 
 

16-  [ant. 1635, Janeiro, 16] 
REQUERIMENTO de André Gomes ao rei [D. Filipe III] solicitando a propriedade 
do ofício de sacador da Alfândega de Lisboa, cujo último proprietário foi Manuel 
da Silva, seu sogro, já falecido, e cuja propriedade foi prometida a quem casasse 
com Iria da Silva, mulher do suplicante. 
Anexo: alvará, auto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 16. 
 

17-  ���� 1635, Janeiro, 16, Lisboa 
DECRETO da princesa regente [duquesa de Mântua] D. Margarida de Sabóia, 
ordenando que as sacas de reales oriundos de Sevilha sejam enviadas até o fim de 
fevereiro para Lisboa para o apresto das naus da Índia e para o socorro [do Brasil]. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 17. 
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18-  ���� [ant. 1635, Janeiro, 17 – Fevereiro, 10] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Filipe III] o primeiro e o terceiro de Clemente 
Pires Martel, solicitando licença para levar mais artilheiros ingleses ao Brasil, visto 
o grande gasto que teve ao ficar estacionado à espera de partir com a armada, 
pagamento dos gastos com mantimentos e os últimos despachos para partir na 
armada que vai ao Brasil; e o segundo de Álvaro de Azevedo, solicitando que se 
pague pela Junta dos Contos um dinheiro que emprestou à Fazenda Real para a 
armada do Brasil e do qual tem portaria do ex-vice-rei, D. Diogo de Castro. 
Anexo: portaria, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 18. 
 

19-  1635, Janeiro, 17 – Fevereiro, 15 
CARTAS RÉGIAS (4) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] respectivamente 
sobre se fazer uma relação dos alferes e sargentos que se encontram nas 
companhias dos terços; a condução do linho cânhamo e enxárcia para as naus da 
Índia pelos galeões de Cádis; o modo em que há de correr o despacho dos negócios 
do Conselho da Fazenda nos impedimentos do presidente; sobre o reenvio das 
consultas para os respectivos secretários. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 19. 
 

20-  1635, Janeiro, 17, Lisboa 
ATESTADO de Manuel de Barros Caminha declarando quem são os oficiais que 
trabalham com ele. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 20. 
 

21-  1635, Janeiro, 19, Lisboa 
CARTAS (2) ao rei [D. Filipe III] a primeira do [provedor dos Armazéns] Rui 
Correia Lucas, remetendo as instruções que devem ser levadas em conta para com 
a gente de mar que se vai levantar no Ribatejo; a segunda do provedor de 
Guimarães, Jerónimo Ribeiro, sobre o pano comprado. 
Anexo: instruções. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 21. 
 

22-  1635, Janeiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre os corregedores 
das comarcas prenderem os vadios para irem servir nas armadas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 22. 
 

23-  [ant. 1635, Janeiro, 23] 
REQUERIMENTO de Antônio Fernandes, morador em Santarém, ao rei [D. Filipe 
III] solicitando a propriedade do ofício de meirinho da feitoria dos linhos da dita 
vila, por estar vago há muito tempo, por ausência de Manuel Ribeiro Amado. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 23. 
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24-  [ant. 1635, Janeiro, 24] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. Filipe III] o primeiro do moço da Câmara, Simão 
Leitão de Gouveia, solicitando o pagamento de uma quantia por ter trabalho na 
descarga das fazendas e açúcar da Ilha da Madeira no ano de 1634; e o segundo 
dos escrivães da Casa da Índia, Francisco Cordovil de Sousa e Vicente Carvalho, 
solicitando o pagamento de uma ajuda de custo por terem trabalhado na descarga 
da pimenta e despacho das drogas que vieram nas naus Nossa Senhora da Saúde e 
Santíssimo Sacramento. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 24. 
 

25-  1635, Janeiro, 24, Madri 
CARTA RÉGIA do rei D. Filipe III ao [presidente do Conselho da Fazenda] conde 
de Miranda [D. Diogo Lopes de Sousa] ordenando que se envie para Madri, por 
letra em nome do secretário de Estado Diogo Soares, uma quantia em dinheiro 
para pagar peças de artilharia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 25. 
 

26-  [ant. 1635, Janeiro, 25] 
REQUERIMENTO de Maria Figueira de Gouveia ao rei [D. Filipe III] solicitando 
que se desocupe as suas casas em Setúbal, onde se alojou o mestre-de-campo, D. 
Álvaro de Melo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 26. 
 

27-  1635, Janeiro, 26, Lisboa 
OFÍCIO do secretário de Estado Miguel de Vasconcelos e Brito ao presidente do 
Conselho da Fazenda, conde de Miranda [D. Diogo Lopes de Sousa, sobre as 
manifestações que devem ser feitas nas repartições públicas, pelo bom parto que 
teve a rainha e nascimento de mais uma infanta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 27. 
 

28-  ���� 1635, Janeiro, 26 - 30, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] respectivamente 
sobre as ordens para alistar gente para a armada; a segunda sobre as ordens que se 
hão de enviar ao desembargador Lourenço Coelho Leitão para fazer gente do mar 
na cidade do Porto e ao corregedor da comarca para fazer mandado e retirar 
homens dos navios mercantes, das caravelas e dos barcos redondos par a armada 
que vai socorrer a Paraíba; e a terceira sobre o pagamento que pede Pedro de Leter 
[sic] pelo descobrimento do novo estreito da Maire [sic]. 
Anexo: ofício.  
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 28. 
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29-  1635, Janeiro, 28, Porto – Janeiro, 29, Lisboa 
CARTAS (2) ao rei [D. Filipe III] a primeira do juiz de fora da vila de Amarante, 
Fernando de Abreu, remetendo lista do pano de linho que comprou por ordem do 
[presidente do Conselho da Fazenda] conde de Miranda [D. Diogo Lopes de 
Sousa] que remeteu aos armazéns; a segunda do [provedor dos Armazéns] Rui 
Correia Lucas a respeito das perdas dos navios que vão a São Tomé. 
Anexo: lista.  
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 29. 
 

30-  1635, Janeiro, 29, Lisboa 
DECRETO da princesa regente [duquesa de Mântua] D. Margarida de Sabóia, 
ordenando que o Conselho da Fazenda execute o capítulo do seu regimento que 
designa o dinheiro que pode levantar nas repartições de Portugal para a despesa 
da casa [de Castela] e coisas particulares, bem como para mercês e esmolas que 
quiser dar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 30. 
 

31-  1635, Janeiro, 29 [Lisboa] 
ESCRITO do [presidente do Conselho da Fazenda] conde de Miranda [D. Diogo 
Lopes de Sousa] ordenando que se veja o papel do secretário de Estado, Miguel de 
Vasconcelos e Brito e que se vá a assinar pelas casas a que respeita. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 31. 
 

32-  1635, Janeiro, 30, Lisboa 
ALVARÁ do rei [D. Filipe III] ordenando que o licenciado Afonso Botelho tire 
devassa das pessoas que queimaram as madeiras em Coruche, comarca de 
Santarém, que estavam destinadas a fábrica e renovo dos galeões das armadas 
reais, estipulando como deve ser pago. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 32. 
 

33-  --> 1635, Janeiro, 30 [Lisboa] 
OFÍCIO do secretário de Estado Miguel de Vasconcelos e Brito ao [presidente do 
Conselho da Fazenda] conde de Miranda [D. Diogo Lopes de Sousa] remetendo 
carta do corregedor [da comarca de Tavira, Pedro Barbosa Homem] acerca dos 
marinheiros do Algarve, destinados a armada que vai socorrer o Brasil, para que se 
resolva a forma como serão alojados e como serão mantidos quando saírem do sul 
de Portugal. 
Anexo: carta, autos (traslados). 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 33. 
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34-  [ant. 1635, Fevereiro, 7] 
REQUERIMENTOS (2) dos guardas da Casa da Índia, Baltazar de Almeida e 
Francisco Soares ao rei [D. Filipe III] solicitando o pagamento que se costuma dar a 
quem trabalhar no despacho da mesa grande, pela guarda das chaves da sala com 
as fazendas da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 34. 
 

35-  1635, Fevereiro, 7 
OFÍCIO do [provedor dos armazéns] Rui Correia Lucas, ao [secretário de Estado, 
Miguel de Vasconcelos e Brito] sobre a nomeação de alguém para cuidar dos 
fornos e tratar da divisão dos biscoitos para os navios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 35. 
 

36-  1635, Fevereiro, 8 - 15, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira sobre o 
requerimento de Cristóvão de Magalhães que solicita o pagamento por inteiro de 
uma comenda que tem na Casa da Índia; a segunda sobre a carta do juiz de fora de 
Palmela acerca do alojamento de um capitão e a morte de uma mulher, assassinada 
alegadamente pelos soldados que se encontram na dita vila; e a terceira sobre o 
alojamento de soldados em Setúbal. 
Anexo: requerimento, aviso.  
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 36. 
 

37-  ���� 1635, Fevereiro, 8 – 10, Lisboa 
DESPACHOS (2) do Conselho da Fazenda determinando ambos que se passe 
mandado para os moços da Câmara do serviço real, Ciprião de Figueiredo e 
Manuel Rolão irem pelas comarcas do Reino recolher presos vadios, degredados e 
soldados presos para a armada de Pernambuco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 37. 
 

38-  [ant. 1635, Fevereiro, 9] 
REQUERIMENTO do cabo de esquadra Simão Gonçalves ao rei [D. Filipe III] 
solicitando deferimento de seus requerimentos visto que não cometeu erros em seu 
ofício de prover os guardas necessários para as galés e vigiar os forçados 
[condenados a remar nas galés]. 
Anexo: certidões, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 38. 
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39-  ���� 1635, Fevereiro, 10 - 16, Lisboa 
AVISOS (3) do secretário de Estado, Miguel de Vasconcelos e Brito, ao [presidente 
do Conselho da Fazenda] conde de Miranda [D. Diogo Lopes de Sousa] 
determinando os últimos ajustes para a partida da armada que vai ao Brasil e 
solicitando o envio de informações sobre os últimos aprestos; o segundo sobre os 
papéis de D. Álvaro de Melo, e o terceiro sobre o que falta fazer nos galeões da 
armada do Brasil e o estado das naus. 
Anexo: carta régia (cópia), ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 39. 
 

40-  --> [ant. 1635, Fevereiro, 13 – 17] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. Filipe III] o primeiro do capitão de Infantaria, 
Leonardo [Nardis] de Vasconcelos, solicitando uma companhia para ir servir no 
Brasil, passando-lhe patente e soldo competentes; e o segundo do contratador do 
estanco do pau-brasil, Álvaro de Azevedo, solicitando que se cumpra com 
brevidade a ordem para se olhar seus livros e papéis para ver se tem ou não 
sonegado madeira. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 40. 
 

41-  1635, Fevereiro, 15, Lisboa 
ASSENTO do pagamento da meia anata por parte de Luís de Oliveira por conta da 
propriedade de um ofício dos feitos da Fazenda da repartição dos Contos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 41. 
 

42-  1635, Fevereiro, 16 [Alcochete] 
CARTA da Câmara do Alcochete ao rei [D. Filipe III] sobre os distúrbios causados 
pelos soldados ali alojados. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 42. 
 

43-  1635, Fevereiro, 17, Santarém  
CARTA do superintendente dos linhos de Santarém, Bernardo de Sampaio de 
Moraes, ao rei [D. Filipe III] sobre os fios enviados aos armazéns. 
Anexo: lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 43. 
 

44-  1635, Fevereiro, 22, Lisboa 
DECRETO da princesa regente [duquesa de Mântua] D. Margarida de Sabóia 
ordenando que se tome todo o cuidado possível com o apresto das naus da Índia, 
não deixando faltar nada que seja necessário para aprontar as embarcações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 44. 
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45-  1635, Fevereiro, 26, Moncorvo 
CARTA do corregedor de Moncorvo, Jorge de Castro ao rei [D. Filipe III] sobre as 
armas repartidas naquela comarca e o pagamento feito ao tesoureiro-mor. 
Anexo: relação, cartas, carta régia (cópia) certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 45. 
 

46-  ���� 1635, Fevereiro, 27, Lisboa 
DECRETO da princesa regente [duquesa de Mântua] D. Margarida de Sabóia, 
ordenando que se reconheçam as receitas por lembrança do que ali entregar o 
tesoureiro-mor para a fábrica das naus, socorro de Brasil e gastos ordinários. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 46. 
 

47-  1635, Fevereiro, 27 [Lisboa] 
ESCRITO do [presidente do Conselho da Fazenda] conde de Miranda [D. Diogo 
Lopes de Sousa] ao [secretário de Estado, Miguel de Vasconcelos e Brito] sobre o 
socorro e pagamento para a gente do mar e guerra que está alojada e deve partir na 
armada.  
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 47. 
 

48-  [ant. 1635, Fevereiro, 28] 
REQUERIMENTO do procurador dos dois conventos de São Martinho e Santiago 
da Ordem do patriarca São Bento na Galiza, padre frei Diogo Teles, ao rei [D. 
Filipe III] solicitando o pagamento devido da ordinária da pimenta dos últimos 
dois anos e que pertence aos ditos conventos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7, pasta 48. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 7-A (1635) 
N.º de pastas descritas: 47 
Assuntos: Solicitação de ofícios e esmolas; guardas do conselho da Fazenda; esmola 
ordinária da Casa da Índia; mantimentos e apresto de navios da Coroa de Castela; dívidas da 
Coroa Portuguesa à Castelana, consignações da feitoria de Santarém, socorro de gente 
alojada em diversas Vilas; envio de soldados de pouca idade ao serviço real; levantamento 
de gente em localidades; nomeação para vedor da Fazenda da Índia; mercadorias em navios 
italianos; envio de artiheiros e marinheiros à Índia; gente necessária à armada do Brasil; 
madeiras do Ribatejo; devassa de soldados; fluxo de sangue e seu tratamento num indivíduo; 
pau-brasil, e seu furto na Casa da Índia; pesagem de pimenta; feitoria de biscoito; sabão, 
enxárcia e pólvora, captação de soldados; direitos e dívidas a alfândega; desembargo de 
navios holandeses; feitoria de carvão. 
 

1-  [ant. 1635, Fevereiro, 2 - Março, 2] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. Filipe III] o primeiro de Cristóvão Pinto, 
solicitando um pagamento de uma mercê ordinária por contas dos papéis que 
fazem do serviço real; e o segundo dos oficiais do escrivão da Fazenda, Bartolomeu 
de Sousa e Manuel de Azevedo, solicitando a propriedade do ofício de escrivão da 
feitoria dos linhos cânhamos de Coimbra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 1. 
 

2-  1635, Março, 2, Lisboa 
DESPACHO do Conselho da Fazenda para que o escrivão do consulado Francisco 
de Abreu declare quantos guardas há naquela repartição. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 2. 
 

3-  1635, Março, 2 – 6, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] respectivamente 
sobre o que escreve o corregedor de Elvas acerca da dívida da Câmara do resto do 
oferecimento que fez à Fazenda Real; a segunda sobre a carta do mestre-de-campo 
general da armada do Reino, D. Álvaro de Melo de Bragança acerca da 
incapacidade do alferes da companhia de balões e o alojamento dos soldados; a 
terceira, sobre a carta dos oficiais da Câmara do Alcochete acerca de não poderem 
dar alojamento a 27 pessoas, entre mineiros e artilheiros; acerca da devassa do 
furto que ocorreu na Casa da Índia. 
Anexo: cart. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 3. 
 

4-  1635, Março, 3 - 7, Lisboa 
CARTAS (2) do [provedor dos armazéns] Rui Correia Lucas, ao rei [D. Filipe III] 
respectivamente sobre a enxárcia que falta nas naus da Índia; a nomeação de 
pessoas para os ofícios de trem de artilharia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 4. 
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5-  1635, Março, 7 - Maio, 23 
CARTA RÉGIA (6) (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre o sargento-mor 
napolitano Hector de la Cale; a esmola ordinária da Casa da Índia pedida por frei 
Baltazar das Chagas; sobre os mantimentos dos navios que se aprestam por parte 
da coroa de Castela; sobre os soldados da companhia da Irmandade de São Diogo; 
sobre as declarações que serão feitas nos despachos que o Conselho da Fazenda 
passar em folha dos almoxarifados e pagamento de assentos; e a última sobre o 
que a coroa de Portugal deve a coroa de Castela. 
Anexo: capítulo de carta régia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 5. 
 

6-  1635, Março, 11, Santarém - Março, 13, Porto 
CARTAS (2) de Bernardo de Sampaio de Moraes e de Lourenço Coelho Leitão ao 
rei [D. Filipe III] remetendo relação das consignações que tem a feitoria de 
Santarém, quando se venceram os pagamentos e que dinheiro foram cobrados 
delas; sobre se calafetar os galeões que estão na água e em terra, a estopa 
necessária para tal, e o dinheiro que o capitão João Guedes Alcoforado pediu para 
socorrer os 90 soldados que já levantou para uma companhia de 200. 
Anexo: despacho, relações, provisão, escrito, carta.  
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 6. 
 

7-  1635, Março, 15 - 24, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] respectivamente 
sobre se socorrer a gente que está alojada na vila de Setúbal, com o dinheiro do 
Consulado ou com o dinheiro da primeira esquadra; e a segunda sobre os dois 
moços que estão presos por terem tomado coisas da ribeira das naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 7. 
 

8-  1635, Março, 16, Lisboa 
DESPACHO do Conselho da Fazenda para que se escreva ao [desembargador] de 
Évora estranhando o fato de ter enviado soldados de muito pouca idade e isto não 
convêm ao serviço real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 8. 
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9-  1635, Março, 16 – Abril, 9 
CARTAS (5) ao rei [D. Filipe III] a primeira e a segunda de Rui de Brito Falcão 
sobre ter levantado gente em Évora, e a falta de dinheiro para pagá-los; a terceira e 
a quarta do [provedor dos Armazéns] Rui Correia Lucas, aconselhando que se 
castigue um soldado de terço que assentou praça como artilheiro e a outra 
intercedendo por um soldado doente para que seja tratado onde está e não tenha 
de ir até Setúbal, conforme as últimas ordens para a gente levantada para as 
armadas; e a quinta de Jorge de Castro Osório sobre a forma de se pagar aos 
soldados, antigos presos, com o dinheiro da Câmara de Moncorvo ou por 
empréstimo aos almoxarifes. 
Anexo: carta (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 9. 
 

10-  1635, Março, 18 – 22 
CARTAS RÉGIAS (2) (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] sobre o requerimento 
de Baltazar da Cunha, que servia como alferes; e a segunda sobre nomeação de 
pessoas para o cargo de vedor da Fazenda da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 10. 
 

11-  1635, Março, 20 – Abril, 22, Lisboa 
AVISOS (2) do secretário de Estado Miguel de Vasconcelos e Brito ao [governador 
da Relação do Porto e presidente do Conselho da Fazenda] conde de Miranda [D. 
Diogo Lopes de Sousa] ordenando que se veja no Conselho da Fazenda se é 
necessário enviar ordens ao corregedor de Elvas para passar a Badajós por conta 
dos reais, e o segundo sobre uma consulta do Desembargo do Paço acerca do juiz 
de fora de Vilafranca, Diogo Lopes de Almeida. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 11. 
 

12-  1635, Março, 21 - 23 [Lisboa] 
ESCRITOS (2) do [governador da Relação do Porto e presidente do Conselho da 
Fazenda] conde de Miranda [D. Diogo Lopes de Sousa]; sobre uma consulta, sobre 
a espera de mercadorias vindas em navios italianos por parte dos mercadores 
interessados no trato da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 12. 
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13-  [ant. 1635, Março, 23 – 28] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro de Luís Bulhão, solicitando 
licença para renunciar ao ofício de contador das fábricas e lançamentos das lezírias 
de Santarém em seu sobrinho; o segundo de Manuel Carvalho, solicitando ser 
solto, visto não poder servir como soldado por ter um problema no braço direito, 
atestado pelo físico-mor da armada; o terceiro do provedor e oficiais do Hospital 
Real, solicitando o pagamento da esmola de uma arroba de cada droga e especiaria 
que tem na Casa da Índia para os enfermos do hospital; e o quarto de Manuel 
Lopes Armenas, morador em Alhandra, solicitando ser livre de ir na armada, visto 
ter 3 filhos pequenos e um deles aleijado, como prova por certidão. 
Anexo: carta, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 13. 
 

14-  1635, Março, 27, Lisboa 
DESPACHOS do secretário de Estado Miguel de Vasconcelos e Brito ordenando ao 
Conselho da Fazenda que mande se alojar em Alhandra a gente vinda de Elvas e 
Évora; que dê lugar nas naus do ano que vem a gente do mar que se assentar para 
as armadas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 14. 
 

15-  ���� 1635, Março, 27 - Abril, 4, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira sobre se 
enviar mais marinheiros e artilheiros a Índia para servirem na armada de 
[altobordo] sem descuidar da gente necessária à armada do Brasil; sobre a ajuda de 
custo que pede João da Costa, capitão do patacho que acompanha as naus; sobre o 
pagamento dos soldados do patacho que acompanha as naus da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 15. 
 

16-  1635, Abril, 9 [Lisboa] 
INFORMAÇÃO (minuta) sobre uma consulta que tratava das madeiras do 
[Ribatejo]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 16. 
 

17-  1635, Abril, 10 – 23 
OFÍCIOS (2) o primeiro de Álvaro de Melo de Bragança a o [escrivão do Conselho 
da Fazenda], Afonso de Barros Caminha, sobre se tirar devassas de casos entre 
soldados alojados em Setúbal; e o segundo do licenciado Leonardo Barbosa ao 
desembargador Jorge Dias, sobre a informação acerca de um fluxo de sangue em 
Bartolomeu de Vilasboas e o tratamento a ser seguido. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 17. 
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18-  ���� [ant. 1635, Abril, 18 - 26] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Filipe III] o primeiro do contratador do estanco 
do pau-brasil, Álvaro de Azevedo, solicitando a abertura dos armazéns da Casa da 
Índia para tomar o peso do pau que lá está; o segundo do funcionário da 
Contadoria da vila de Guimarães, Vasco Machado de Azevedo, solicitando licença 
para renunciar o ofício em quem escolher; o terceiro dos comissários gerais das 
religiões do Reino, solicitando que o doutor Francisco de Carvalho assista a 
pesagem da pimenta que lhes é devida por esmola. 
Anexo: lembrete, cartas, provisão, requerimentos, alvará. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 18. 
 

19-  1635, Abril, 19 - 28, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o alojamento 
que se manda fazer na vila de Alhandra; sobre se tirar por testemunhas os 
soldados castelhanos a fim de se averiguar o furto da pimenta na casa da Índia; e a 
terceira sobre o ofício de meirinho da feitoria dos linhos de Santarém que pedem 
Antônio Fernandes e João de Góis. 
Anexo: certidão (cópia) decreto, bilhete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 19. 
 

20-  --> 1635, Abril, 21 
DESPACHOS (2) do Conselho da Fazenda ordenando que Agostinho Dias vá 
buscar as madeiras; e o segundo para o almoxarife dos fornos de Val de [Zebro] 
mandar entregar a Antônio Mendes, escrivão de almirante, o biscoito para as 
caravelas que vão socorrer o cabo de Santo Agostinho em Pernambuco. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 20. 
 

21-  1635, Abril, 22, Lisboa 
CARTA de Diogo Botelho ao rei [D. Filipe III] sobre devassa a respeito de quem 
faria ou vendia sabão, da qual resultou como culpado Francisco Vaz de Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 21. 
 

22-  1635, Abril, 24, Lisboa 
AVISO do secretário de Estado, Miguel de Vasconcelos e Brito, ao [presidente do 
Conselho da Fazenda] conde de Miranda [D. Diogo Lopes de Sousa] determinando 
que se faça uma folha pelos armazéns e se conceda a Manuel Mateus e seu irmão, 
pólvora a determinado preço, bem como a Filipe Pinheiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 22. 
 

23-  1635, Abril, 27 [Lisboa] 
ESCRITO do [governador da Relação do Porto e presidente do Conselho da 
Fazenda] conde de Miranda [D. Diogo Lopes de Sousa]; sobre o lugar de 
condestável da nau da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 23. 
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24-  [ant. 1635, Abril, 28 - Maio, 2] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. Filipe III] o primeiro do moço da câmara Bento 
Pereira de Miranda, solicitando pagamento pelo serviço de aprestar a nau Nossa 
Senhora da Saúde que vai para Índia, e o segundo, solicitando pagamento pelo 
serviço de aprestar a nau Santa Catarina que vai para a Índia. 
Anexo: provisões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 24. 
 

25-  --> 1635, Abril, 28, Lisboa 
CARTA do provedor dos armazéns, Rui Correia Lucas, ao rei [D. Filipe III] sobre o 
estado em que se acham os navios da 1ª esquadra do socorro do Brasil. 
Anexo: carta, relação (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 25. 
 

26-  --> 1635, Maio, 5, Lisboa 
DESPACHO do Conselho da Fazenda ordenando que se faça mandado para as 
comarcas em que andam os capitães fazendo levas de soldados que vão na armada 
para Pernambuco para que venham logo a esta cidade. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 26. 
 

27-  1635, Maio, 5, Lisboa – Maio, 7, Abrantes 
CARTAS (2) ao rei [D. Filipe III] a primeira do juiz da Távola de Setúbal, Francisco 
Rebelo Rodavalho, sobre a ordem para levantar gente para a armada; e a segunda 
do capitão Antônio de Paiva de Vasconcelos e Magalhães sobre a ordem para 
marchar para Lisboa junto com os soldados que levantou. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 27. 
 

28-  --> 1635, Maio, 7 - 9, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] respectivamente 
sobre o salário que pede o desembargador Luís de Góis de Matos, a respeito da 
assistência que fez nos armazéns e campanha assentando os soldados para a 
armada que não tinham fiadores; sobre se recolher em um cofre a parte na arca do 
tesoureiro-mor, o dinheiro destinado ao socorro do Brasil; e a terceira sobre um 
escrito do provedor da Alfândega acerca de se porem guardas nela para guardar 
os navios da armada que estão chegando por se ter notícias que neles vêm 
fazendas que não pagaram os direitos devidos à alfândega; e a quarta sobre a 
ordem que deve ser passada ao juiz de fora de aldeia Golegã para ir com vara a 
Alhos Vedros acompanhar a condução do lastro que lhe foi encarregado.   
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 28. 
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29-  --> [ant. 1635, Maio, 8 - 9] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. Filipe III] de Lopo Pereira, solicitando a entrega 
do pau-brasil que lhe pertence, com fiança, até que se determine a causa do 
embargo; e o segundo de Gaspar Rodrigues, solicitando que se ponha apostila nas 
provisões que mandam pagar ao suplicante uma quantia em dinheiro pelo serviço 
de guarda das barcas que trouxeram o biscoito para as naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 29. 
 

30-  1635, Maio, 9, Lisboa 
DESPACHOS (3) o primeiro e o terceiro do secretário de Estado Miguel de 
Vasconcelos e Brito ordenando que se mande um oficial dos armazéns a Setúbal 
pagar aquela gente; o segundo do Conselho da Fazenda para o [juiz da Távola de 
Setúbal] Francisco Rebelo Rodavalho trazer a gente do mar para partir na próxima 
armada; e o terceiro, ordenando ao mestre-de-campo D. Álvaro de Melo que 
embarque nos galeões os soldados que deverão ser socorridos pelo provedor dos 
armazéns [Rui Correia Lucas] como se estivessem no alojamento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 30. 
 

31-  1635, Maio, 9 
CARTAS RÉGIAS (2) (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] sobre Antônio Falcão 
da Silva que pedia ser solto sobre fiança, visto que se encontrava preso por ser 
acusado de ter ajudado na fuga do ex-contratador do Cabo Verde, André da 
Fonseca; e a segunda sobre a desistência de João Rodrigues de Vasconcelos em 
cobrar o dinheiro que a Fazenda Real lhe deve para que lhe passe carta de conde 
de Castelo Melhor. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 31. 
 

32-  1635, Maio, 9, Lisboa 
PARECER sobre os gêneros a serem entregues para as caravelas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 32. 
 

33-  1635, Maio, 9, Lisboa 
DECRETO da princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, 
ordenando o embarque dos capitães dos navios para que aprestem os mesmos e 
junto com pessoas de sua confiança vigiem a gente do mar. 
Anexo: despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 33. 
 

34-  [ant. 1635, Maio, 10] 
REQUERIMENTOS ao rei [D. Filipe III] o primeiro do capitão Manuel Barbosa de 
Almeida, solicitando o foro de fidalgo da casa real e o cargo de superintendente do 
linho cânhamo de Coimbra. 
Anexo: consulta (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 34. 
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35-  1635, Maio, 10 - 14, Lisboa 
DESPACHOS (3) do Conselho da Fazenda ordenando ao tesoureiro Bento de Lima 
que declare o dinheiro procedido das execuções; o segundo ao juiz de Setúbal Luís 
de [...] para dar as fazendas necessárias para os soldados lá alojados; sobre a 
enxarcia de Jorge Fernandes de Oliveira que está na enxarcia de Setúbal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 35. 
 

36-  1635, Maio, 12 - 17 [Mezão Frio] Viana, Buarcos, aldeia Golegã 
CARTAS (4) ao rei [D. Filipe III] a primeira do capitão João Guedes Alcoforado 
sobre os soldados levantados e o dinheiro para sustentá-los em Mezão Frio; a 
segunda de Sebastião Pereira Barbosa e Francisco Monteiro sobre o cumprimento 
da ordem para levantar gente do mar na vila de Viana; e a terceira do capitão-mor 
Fernão Gomes de Coadros, sobre ter cumprido a provisão régia e ter assumido o 
lugar de capitão-mor da vila de Buarcos, informando suas ações e a falta de armas 
e munições na dita vila; e a quarta de João da Fonseca de Mendonça dando conta 
dos lastros para a armada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 36. 
 

37-  1635, Maio, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o requerimento de 
Antônio de Paiva, solicitando ser solto, visto não ter culpa da enxarcia e breu 
encontrados na sua loja, por não ser sua, e sim do mestre do galeão São Martinho. 
Anexo: requerimento, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 37. 
 

38-  1635, Maio, 14 [Viana] 
LISTA da gente da Vila de Viana e Foz do Lima para a leva dos galeões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 38. 
 

39-  1635, Maio, 15, Lisboa 
ASSENTO da folha 47 do livro da receita de João Pais de Matos do dinheiro que 
recebeu do pagamento das meias anatas por parte dos oficiais dos armazéns da 
Guiné e Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 39. 
 

40-  1635, Maio, 16, Lisboa 
DECRETO da princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, 
ordenando que se embarque toda a gente do mar da armada e que não saiam dos 
navios sem licenças dos superiores, a fim de se evitarem distúrbios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 40. 
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41-  1635, Maio, 16 – 30, Lisboa 
DESPACHOS (3) do Conselho da Fazenda ordenando que o provedor dos 
armazéns Rui Correia Lucas declare se os pilotos dos galeões já estão prevenidos e 
pagos; o segundo sobre o provimento de biscoitos brancos para os capitães, e o 
terceiro sobre o dinheiro a ser dado ao dito provedor para despesas 
extraordinárias. 
Anexo: consulta (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 41. 
 

42-  1635, Maio, 19 - 28 [Porto] Sesimbra [...] Lisboa 
CARTAS (4) ao rei [D. Filipe III] a primeira do desembargador Lourenço Coelho 
Leitão, sobre a ordem para não partirem os navios particulares com gente do mar 
sem levarem os galeões; a segunda do capitão Pedro Correia Ribeiro, informando a 
perseguição por parte de um patachinho mouro a uma nau que saiu do porto de 
Sesimbra com holandeses e que foi dar a costa na Albufeira; a terceira de D. Álvaro 
de Melo sobre os soldados de Setúbal; e a última do provedor dos Armazéns Rui 
Correia Lucas, informando ter retirado dois indivíduos da gente do mar que vai 
embarcar na armada e explicando os motivos para tal feito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 42. 
 

43-  [ant. 1635, Maio, 21 - 30] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Filipe III] o primeiro do almirante da armada da 
Coroa portuguesa, João de Sequeira Varejão, solicitando o pagamento de seus 
ordenados conforme sua patente; e o segundo de Pedro Fernandes de 
[Muguertegui] e Francisco B. [Verastegui] solicitando o pagamento das tenças que 
tem em Lisboa por conta da venda de 4 galeões comprados pelo provedor dos 
armazéns Rui Correia Lucas e pelo capitão Domingos Gil da Fonseca; e o terceiro 
de Domingos Fernandes do Areal, seu filho João Fernandes e Manuel Fernandes, 
solicitando a devolução do que lhes foi penhorado e do dinheiro que pagaram de 
multa, por causa das carretas que lhes foram confiscadas, devido a ordem régia 
para enviá-las a Setúbal quando do levantamento de terços de soldados, 
explicando que não se encontravam em Alhos Vedros na altura e que outros lá 
estavam e não levaram suas carretas, mas só os suplicantes foram penalizados. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo) despachos (cópia) certidões, autos, 
provisões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 43. 
 

44-  1635, Maio, 21 - 22, Lisboa 
DESPACHOS (2) do Conselho da Fazenda sobre se fazer mandado para os 
corregedores de Tomar e Évora por causa do carreto das madeiras; e sobre os 
presos de Setúbal que vão servir nesta armada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 44. 
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45-  ����1635, Maio, 25-26, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III], respectivamente, 
sobre: o desembargo de navios holandeses e mais navios estrangeiros que se 
encontram no porto de Lisboa e Setúbal, e da tartana [embarcação de vela latina] 
de Antônio Bergel, os quais querem partir com a armada que vai ao Brasil; a 
execução que se manda fazer em Gonçalo Rodrigues referente a uns depósitos que 
deixou D. Aldonça na cidade de Évora; e o pedido do mestre contratador das 
armas que se fabricam em Barcarena, Marty, solicitando licença para fazer carvão 
nas estradas da serra de Sintra, por haver muita falta dele na dita fábrica. 
Anexo: declaração, ofício, provisão, carta, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 45. 
 

46-  1635, Maio, 29, Lisboa 
CARTA do auditor geral Domingos Bernardes Pimenta ao rei [D. Filipe III] sobre a 
diligência que fez em Tercena devido as queixas de muitos que foram presos sem 
serem marinheiros e de outros que foram soltos por darem dinheiro, informando 
ter anotado os nomes dos que juraram estes fatos. 
Anexo: lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 46. 
 

 
 Fora da caixa (catalogado mas não se encontra na caixa, nem tem fantasma): 

 
1635, Maio, 17 [Lisboa] 
OFÍCIO de Gaspar Ruiz [...] ao [provedor dos Armazéns] Rui Correia Lucas, sobre 
a saída de navios estrangeiros carregados de sal. 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 7-A, pasta 42. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 8 (1635) 
N.º de pastas descritas: 71 
Assuntos: Solicitação de mercês, serviços, tenças, ofícios, soldos e esmolas; reconhecimento, 
confisco e embargo de fazendas de franceses; corte de madeira; construção de embarcações, 
biscoitos, sabão, linho, trens e lona; mantimentos, munições e apetrechos de navios; socorro e 
açucar do Brasil; fornecimento, pagamento e captação de soldados; nomeação do provedor 
da Fazenda Real, e socorro da capitania de pernanmbuco; apreensão e embargo de trigo; 
rendimento do Consulado, da Tesouraria da Chancelaria do Porto, da Casa da Índia e da 
Alfãndega de Lisboa; rendimento e fretes de escravos; contas da Companhia do Comércio e 
dos contratadores do pau-brasil. 
 

1-  1635, Junho, 1 - 18, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] respectivamente, 
sobre a devassa tirada pelo desembargador Luís de Góes de Matos, por causa do 
ferimento feito por um alferes ao guarda dos mantimentos do galeão São Nicolau; 
a segunda, sobre o tratamento dos soldados enfermos no hospital da cidade e as 
camas e dinheiro que o provedor pede; a terceira, sobre o requerimento de Rodrigo 
Vaz Calado que recebeu o ofício de guarda da Casa da Índia por ter casado com a 
filha do proprietário e precisa que o doutor João Pinheiro rasgue a carta de 
propriedade do seu sogro, uma vez que renunciou o ofício para o suplicante; a 
quarta, sobre o requerimento do capitão Pedro Vaía que pede uma mercê por ter 
acudido o galeão São José. 
Anexo: requerimento 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 1. 
 

2-  1635, Junho, 1 - 18, Lisboa 
DESPACHOS (4) do Conselho da Fazenda, o primeiro, ordenando ao juiz da Índia 
e Mina que informe a pretensão de Fernão de Avelar de Souto Maior que quer ser 
tesoureiro da Casa da Índia; o segundo, ordenando aos juízes das alfândegas de 
Peniche, São Martinho de Salir, Pederneira e Buarcos que reconheçam todas as 
fazendas que têm armazenadas que pertençam a franceses para as confiscar e 
embargar; o terceiro, mandando dar a Clemente Pires Martel e André Gama 
Machado, o dinheiro oferecido pela Câmara da Ilha da Madeira para os 
mantimentos de seus navios; o quarto, ordenando que o desembargador do Porto, 
Lourenço Coelho Leitão, mandasse vir as madeiras para acabar a construção dos 
galeões oriundos do Porto. 
Anexo: carta, consulta (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 2. 
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3-  ���� 1635, Junho, 4 - 12, Lisboa, Lagos, Porto, Leiria 
CARTAS (4) ao rei [D. Filipe II] a primeira do provedor dos Armazéns Rui Correia 
Lucas, comunicando o que ainda faltava para a armada que ia de socorro ao Brasil; 
a segunda do [provedor] de Lagos, Jorge [Rodolfo] Coutinho, informando ter 
tomado as contas do consulado e enviado ao Conselho da Fazenda, discriminando 
o que cada um devia; a terceira, do desembargador do Porto, Lourenço Coelho 
Leitão, informando os mantimentos, munições e apetrechos dos navios da armada; 
e a última, do corregedor e provedor de Leiria, Baltazar [Cardoso] informando as 
qualificações de Diogo Baião que requer o ofício que foi de seu pai, de guarda das 
madeiras e escrivão das sisas da vila da Pederneira. 
Anexo: despacho (cópia) cartas, listas (constando o provimento para armada). 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 3. 
 

4-  1635, Junho, 5, Lisboa 
AVISO do secretário de Estado, Miguel de Vasconcelos e Brito, ao [governador da 
Relação do Porto e presidente do Conselho da Fazenda] conde de Miranda [D. 
Diogo Lopes de Sousa] ordenando que todo e qualquer soldado que estivesse em 
terra fosse preso e perdesse seus soldos e socorros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 4. 
 

5-  [ant. 1635, Junho, 9 - 16] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do provedor de Viana, 
Antão de Faria Palha, solicitando equiparação do seu ordenado com o do 
proprietário do ofício de almoxarife e executor da dita vila, visto ter servido no 
dito ofício, nos impedimentos do proprietário sem receber coisa alguma; o 
segundo, do moço da Câmara e guarda do galeão São Nicolau, Antônio Pinheiro 
de Estrada, solicitando que o provedor passe folha do seu serviço a fim de ser pago 
pelo seu trabalho; o terceiro, do soldado e cabo de esquadra Álvaro Pinheiro do 
Couto, solicitando ser visto por um contínuo por estar enfermo há meses e 
sangrando e estar se curando à sua custa; e o último de Gaspar de Farias Severim, 
solicitando ter acesso aos requerimentos que Matias do Amaral e seus fiadores 
fizerem, visto não terem pago suas contas como deviam. 
Anexo: requerimento, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 5. 
 

6-  1635, Junho, 10, Torres Vedras 
CERTIDÃO do escrivão dos direitos reais e jugadas de Torres Vedras, Bartolomeu 
Baneiros Baracho, declarando que Manuel Borges exercita o ofício de escrivão do 
eclesiástico da dita vila. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 6. 
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7-  1635, Junho, 11, Setúbal 
CERTIDÃO dos oficiais da Alfândega de Setúbal [André] de Almeida [d'Eça] e 
Filipe de Vasconcelos, declarando que de 1630 a 1635 não têm registro de açúcar 
pertencente a Duarte de Albuquerque e Matias de Albuquerque, só em Maio de 
1630 e pela Alfândega de Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 7. 
 

8-  --> 1635, Junho, 16 - 25, Lisboa, Aveiro 
CARTAS (4) três delas ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o dinheiro de que 
necessita o hospital, a falta de pagamento por parte do conselho da Fazenda, 
desobedecendo os decretos e os gastos com os tratamentos dos soldados 
portugueses e italianos da armada; a segunda, de Miguel Correia de Quadros 
sobre a ordem para enviar uma relação constando a entrada de açúcares do Brasil 
na alfândega de Aveiro; a terceira do [secretário de Estado] Francisco de Lucena, à 
princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, informando como 
foi feito o despacho de Jorge de Melo como capitão do galeão São Martinho; a 
quarta, do provedor dos armazéns, Rui Correia Lucas, sobre o procedimento do 
sargento-mor e governador dos napolitanos, Hector de La Calce, e os ordenados 
que leva. 
Anexo: carta, escrito, lembrete, cartas régias (cópias de capítulos). 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 8. 
 

9-  1635, Junho, 17, Aveiro 
CERTIDÃO do escrivão da Alfândega de Aveiro, Tomás da Costa, declarando que 
não houve despacho de açúcar na dita alfândega nos últimos 5 anos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 9. 
 

10-  1635, Junho, 18 – 27, Lisboa 
DECRETOS (5) da princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, 
ordenando ao Conselho da Fazenda que se tomem as providências necessárias 
para a saída da armada; que se averigúe se os pilotos dos galeões da armada da 
Coroa de Castela já estavam a postos; que alguns conselheiros do Conselho da 
Fazenda todas as tardes despache as coisas tocantes ao apresto da armada; que lhe 
mandasse uma relação dos armazéns mostrando o estado da armada e de tudo o 
que vai nela; que informe o número de gente de mar e guerra que se poderia 
levantar no Reino para a armada grande, sem muitas despesas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 10. 
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11-  [ant. 1635, Junho, 20 - 27] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do capitão Manuel Lopes 
Brandão, solicitando licença para ficar no Reino para tratar de sua saúde e que lhe 
paguem seus serviços; o segundo, da freira professa no Convento de Chelas, 
Madalena da Silva, solicitando pagamento de tença pela casa das carnes de Lisboa; 
o terceiro, do fidalgo e tesoureiro-mor Antônio da Silva, solicitando para o seu 
filho, Manuel da Silva Vilhegas, a propriedade do dito ofício e a renovação da 
serventia do ofício de tesoureiro da Casa da Índia. 
Anexo: certidão, cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 11. 
 

12-  ���� 1635, Julho, 4 - 19, Lisboa 
DECRETOS (6) da princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, 
ordenando que se proceda o pagamento das gentes das armadas; que se 
convocasse 12 capitães e pessoas reformadas experientes para a nau capitânea, a 
fim de irem embarcados na armada; que se convocasse e pagasse a dois religiosos 
do convento de São João de Deus de Montemor-o-Novo, para cuidar dos enfermos 
da armada que vai para o Brasil; ordenando o pagamento dos mosquetes e 
arcabuzes vindos da Espanha para a Coroa de Portugal; ordenando que não se 
divida o dinheiro destinado ao expediente da armada; e o último, ordenando ao 
Conselho da Fazenda que entregue dinheiro ao tesoureiro do Hospital de Todos os 
Santos de Lisboa, para cura dos enfermos que nele se acham. 
Anexo: decreto (cópia) cartas, certidões, escrito, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 12. 
 

13-  ���� 1635, Julho, 5 - 10, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre 
respectivamente: o requerimento de D. Luís de Roxas e Sandoval para que se 
autorizasse ao governador da Bahia que lhe fornecesse soldados e se lhe entregasse 
despachos, para serem levados por ele para Pernambuco; o requerimento do físico-
mor das armadas da costa, Diogo Pereira, solicitando equiparação de seu soldo ao 
do médico da armada castelhana que vai para o Brasil; as averiguações sobre a 
ausência do contramestre do galeão capitânea da armada, Domingos Lobato; o 
requerimento do padre que serve de capelão na Companhia dos Napolitanos, 
Francisco Antônio Pequino, solicitando equiparação de soldos aos capelães 
napolitanos, que serviam em Pernambuco no terço do conde de Bagnuolo. 
Anexo: consulta (cópia) requerimento, carta, informação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 13. 
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14-  ����1635, Julho, 6-28, Lisboa, Sintra 
CARTAS (4) ao rei [D. Filipe III], a primeira, do [provedor dos Armazéns] Rui 
Correia Lucas, dando seu parecer sobre uma patente que era pedida por um oficial, 
que servira em Pernambuco; a segunda, dirigida à princesa regente, duquesa de 
Mântua, D. Margarida de Sabóia, do juiz de fora de Sintra, João de Torres Camelo, 
sobre um navio holandês que aparecera na costa; a terceira, do contratador do 
linho cânhamo da vila de Torre de Moncorvo, dando contas da recolha daquele 
produto; a quarta, do oficial da Alfândega de Lisboa, Francisco Souto Maior, sobre 
as cargas de trigo, a serem descarregadas em Lisboa, do navio “São Francisco”, de 
que é mestre Gilberto Ricardo, vindo de Nápoles, e do navio “São João e Rosa”, de 
que é mestre Nicolau Pascé, também vindo de Nápoles. 
Anexo: consulta (minuta) carta (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 14. 
 

15-  1635, Julho, 6, Lisboa 
PARECER (minuta) do Conselho da Fazenda sobre o requerimento do capitão 
napolitano Hector de La Calce, solicitando o pagamento de seus soldos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 15. 
 

16-  ����[ant. 1635, Julho, 9-10] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Bartolomeu Ferraz de 
Meneses, nomeado como provedor da Fazenda Real de Pernambuco, solicitando o 
pagamento que lhe era devido, a fim de embarcar na armada do socorro daquela 
capitania; o segundo, da órfã Isabel Garcia, solicitando que o alferes Francisco 
Vieira de Sousa, que esteve preso no Limoeiro e que já se encontrava na armada de 
partida para o Brasil, no navio São Nicolau, fosse posto em liberdade, a fim de 
cumprir a sua promessa de casamento; o terceiro, de João Gonçalves, solicitando 
dois meses de prorrogação do prazo para o pagamento de sua dívida. 
Anexo: cartas, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 16. 
 

17-  1635, Julho, 11 
CARTAS RÉGIAS (3) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] sobre, 
respectivamente, o pagamento de artilharia a Jorge de Bande e a Diogo Peixoto; o 
provimento de Antônio Leitão no ofício de superintendente do linho cânhamo de 
Coimbra; os navios genoveses carregados com trigo que não puderam entrar no 
porto de Lisboa, por serem de fabricação holandesa. 
Anexo: certidão, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 17. 
 

18-  1635, Julho, 20, Lisboa 
DECLARAÇÃO do [escrivão do Conselho da Fazenda] Afonso de Barros Caminha, 
confirmando à Marta Borges a mercê da licença para renunciar em pessoa apta, a 
escrivaninha de uma nau de carreira da Índia, que lhe pertencia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 18. 
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19-  [ant. 1635, Julho, 21 - 27] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Francisco Fernandes 
Furna, solicitando a reforma da consulta a fim de receber o pagamento do resto das 
folhas do passo da madeira; o segundo, de Antônio Carneiro da Silva, solicitando 
carta de propriedade do ofício de escrivão da Casa da Índia; o terceiro, de Jorge 
Lopes Negreiros, solicitando autorizações, uma, para retirar armas que se achavam 
nos armazéns de Biscaia e outra, para retirar guipuzcoa (material para fabricar 
mosquetes e arcabuzes) na fábrica de Barcarena; o quarto, de João de Mendonça 
Furtado, solicitando ser nomeado para cabo de uma das caravelas da carreira da 
Índia. 
Anexo: alvará, bilhete, certidões, requerimentos, carta de propriedade. 
Obs.: documento em pergaminho.  
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 19. 
 

20-  1635, Julho, 21 – Agosto, 26, Lisboa 
CONSULTAS (4) sendo 3 do Conselho da Fazenda e a última, da Junta das 
Composições, ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o pedido do provedor dos 
armazéns, Rui Correia Lucas, de ser desobrigado de servir ao dito cargo; a 
segunda, sobre o trigo francês que fora embargado e que deveria ser enviado para 
La Coruña para a fabricação dos biscoitos; a terceira, sobre não se fornecer mais 
rações à gente de mar e guerra, socorrendo-os só com dinheiro; a quarta, sobre a 
composição que o curador da fazenda de Dona Aldonza, Gonçalo Rodrigues de 
Elvas, pretendia fazer com a Fazenda Real para o pagamento de dívidas.   
Anexo: carta, carta (cópia) carta régia (cópia de capítulo) pareceres, requerimentos, 
carta régia, despachos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 20. 
 

21-  1635, Julho, 22 – Agosto, 3, Lisboa 
DESPACHOS (3) sendo, o primeiro e o terceiro, do Conselho da Fazenda e o 
segundo, do secretário de Estado, Miguel Vasconcelos de Brito, ordenando, 
respectivamente, ao provedor dos armazéns do Algarve enviar dinheiro ao 
tesoureiro-mor do Reino; ao Conselho da Fazenda que consultasse acerca da 
apreensão do trigo dos navios genoveses; aos recebedores do Consulado de 
Setúbal para enviar o dinheiro arrecadado ao tesoureiro-mor do Reino. 
Anexo: carta. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 21. 
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22-  --> 1635, Julho, 27 – Agosto, 27. 
DECRETOS (5) da princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, 
o primeiro, ordenando que se pagasse o soldo devido ao cabo dos navios da 
armada que partiriam para La Coruña, Jorge de Melo; o segundo, mandando que 
se averiguasse a perda de mantimentos dos navios, quando da abertura das 
escotilhas; o terceiro e o quarto, para que se socorresse com dinheiro a gente que 
estava embarcada nos navios da armada de Castela; o quinto, sobre as fianças dos 
mestres dos navios de Lubeck e Hamburgo que estavam embargados, por falta de 
fiadores e que pretendiam ir ao Brasil carregar açúcar. 
Anexo: parecer, lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 22. 
 

23-  1635, Julho, 28. 
CONSULTA (minuta) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre a 
nomeação para capitães de galeões da armada, entre eles, Jorge de Melo e Jorge de 
Madureira.  
Anexo: lembretes, lista, requerimentos 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 23. 
 

24-  1635, Julho, 30, Torres Vedras. 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Câmara da vila de Torres Vedras, Francisco 
Coelho, comprovando a posse do juiz de fora daquela vila, Constantino Correia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 24. 
 

25-  1635, Agosto, 1 - 21, Cascais. 
OFÍCIOS (3) o primeiro, do capitão e governador, do conselho de guerra de Castela 
no Reino de Flandres, Simão da Silva Camões, solicitando que se lhe restituísse o 
galeão que comandava, que tinha sido requisitado pelos ministros de Lisboa; o 
segundo, de Luís Galvão de Lemos, avisando estar esperando, em Cascais, o 
galeão São Nicolau; o terceiro, do provedor dos armazéns, Vasco Fernandes César, 
sobre ordens recebidas do gentil-homem da Câmara Real, Conde de Vila Franca, 
D. Rodrigo da Câmara.  
Anexo: requerimento, certidão, portaria, ofício. 
Obs.: documento em espanhol.  
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 25. 
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26-  ���� 1635, Agosto, 3 - 18, Lisboa 
CONSULTAS (5) ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre se dar a Pedro de Baeça a 
consignação dos gastos com o provimento dos navios que iam para La Coruña; a 
segunda, sobre o requerimento do contratador do pau-brasil, Álvaro de Azevedo, 
sobre suas questões com o juiz dos feitos da Fazenda, Pedro Vieira da Silva; a 
terceira, sobre o requerimento de Pedro Rodrigues Moreno, solicitando o cargo de 
mestre em substituição do de piloto da armada, por desconhecer o ofício; a quarta, 
sobre o requerimento do mestre da urca São Miguel, o alemão João James, cujo 
navio foi embargado para prestar socorro ao Brasil, solicitando autorização para ir 
ao Brasil e voltar com carregamento de açúcar e frutos da terra, tendo para isso 
pago fiança; a quinta, do mestre da urca A Roda da Fortuna, o alemão João 
Barquemão, com teor igual ao da consulta anterior.  
Anexo: requerimento 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 26. 
 

27-  [ant. 1635, Agosto, 7]  
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do mestre das coronhas da 
Fazenda Real, Antônio [Martins] solicitando a mercê da propriedade daquele 
ofício; o segundo, de Paulo da Serra de Moraes, solicitando a mercê do ofício de 
tesoureiro da Casa da Índia.  
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 27. 
 

28-  1635, Agosto, 8 – Outubro, 17. 
CARTAS RÉGIAS (4) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
ordenado pago ao almirante João de Siqueira Varejão, a segunda, sobre o 
comportamento de Hector de la Calce nos alojamentos em que esteve e sobre o 
requerimento de Miguel Osório sobre o que deve pagar pela concessão do ofício de 
escrivão dos armazéns; a terceira, sobre a solicitação do capitão João Guedes 
Alcoforado para que lhe fossem concedidas facilidades para levantar uma 
companhia de soldados; a quarta, referente à solicitação dos filhos de Luís Caduo, 
para receberem o que lhes era devido, usando-se o dinheiro dos sobejos do passo 
da madeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 28. 
 

29-  1635, Agosto, 9, Lisboa 
RELAÇÃO de pagadores e das quantias pagas, feita pelo provedor dos armazéns, 
João da Cunha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 29. 
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30-  1635, Agosto, 11 - 21, Ribeira da Telha, Peniche. 
CARTAS (3) ao rei [D. Filipe III] a primeira, de Pedro Ferraz Barreto, sobre a 
construção de um galeão na Ribeira da Telha; a segunda, do recebedor do 
consulado de Peniche, Antônio Alves Escudeiro, dando contas do dinheiro 
arrecadado; a terceira (minuta) sobre a fabricação de biscoitos nos seus moinhos e 
fornos por Diogo de Barbuda para a armada do vale do rio Zevro.  
Anexo: parecer, informações, requerimento. 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 30. 
 

31-  1635, Agosto, 11 – 29 
ESCRITOS (2) o primeiro, do [governador da Relação do Porto e presidente do 
Conselho da Fazenda] conde de Miranda [D. Diogo Lopes de Sousa] sobre a falta 
de breu, que era necessário para se calafetarem os navios urgentemente, 
aproveitando-se o tempo do verão; o segundo, de Antônio da Costa de Sousa a 
Pedro Machado de Brito pedindo-lhe que, devido à pressa de seu embarque no 
galeão do capitão Cosmo do Couto Barbosa, não pudera cobrar seus serviços, o 
que, agora, o destinatário deveria tratar com o [escrivão do Conselho da Fazenda] 
Afonso de Barros Caminha. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 31. 
 

32-  [ant. 1635, Agosto, 16 – Setembro, 24]  
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do capitão D. Dionísio de 
Castro, solicitando o pagamento, as caixas e bandeira para a companhia de 
soldados irlandeses e valões levantada por ele; o segundo, do auditor geral da 
armada da Coroa, Diogo Bernardes Pimenta, solicitando mais quatro pagas, pois as 
que recebeu não foram suficientes para seus gastos; o terceiro, do requerente e 
solicitador dos feitos da Coroa, Manuel Correia, solicitando o pagamento de seus 
serviços prestados em 1634.  
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 32. 
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33-  1635, Agosto, 17 – Setembro, 27, Lisboa 
DESPACHOS (5) do Conselho da Fazenda, o primeiro, ordenando que fosse 
acatado o pedido do tenente de artilharia, Miguel Giberton, de que fosse devolvida 
a sua urca, que lhe fora tomada; o segundo, ordenando ao almoxarife da Torre de 
Moncorvo que passasse ao de Coimbra certa quantia para pagamento do linho da 
feitoria daquela cidade; o terceiro, ordenando que se organizasse os livros de 
registro do dinheiro empregado na feitoria do linho de Coimbra; o quarto, 
ordenando que o provedor dos armazéns, Vasco Fernandes César, interrogasse o 
patrão-mor da Ribeira para dizer do estado da nau Sacramento, declarando ser 
possível ou não, repará-la, sem cortar seus mastros; o quinto, ordenando ao 
provedor da Comarca de Torres Vedras que notificasse aos juízes que mandassem 
conduzir os barcos e carros necessários para o transporte das madeiras.  
Anexo: requerimento, escrito, informação, termo. 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 33. 
 

34-  ���� 1635, Setembro, 5 - 28, Lisboa 
CONSULTAS (4) ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre a condução da madeira 
(paus de sovaro) que se achava no porto de Escaroupim, para a ribeira das naus; a 
segunda, sobre a solicitação do provedor e irmãos da Santa Casa da Misericórdia 
de pagamento que lhes era devido; a terceira, sobre a solicitação de Manuel Pires 
Bezerra para que fosse autorizado a levar 3 ingleses para o Brasil, na sua nau 
Nossa Senhora da Ajuda e Reis Magos; a quarta, sobre a possibilidade da nau 
Nossa Senhora da Oliveira poder conduzir gêneros de particulares na carreira da 
Índia, mesmo sem virem registradas nos regimentos.  
Anexdo: decreto, requerimento, informação, parecer (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 34. 
 

35-  ���� 1635, Setembro, 7 – 22, Santarém. 
CARTAS (4) ao rei [D. Filipe III] a primeira, de D. Rodrigo Lobo, dando contas da 
viagem da armada que fora para a Bahia sob o seu comando; a segunda, de Jorge 
[....] de Faria sobre a feitoria do linho cânhamo de Santarém; a terceira, de Diogo 
Borges Bandeira sobre as dívidas que tinha com os carreiros, que haviam trazido a 
madeira (paus de sovaro) para a ribeira das naus; a quarta, do [superintendente do 
linho de Santarém] Bernardo Sampaio de Moraes, sobre 400 mil réis entregues pelo 
feitor Diogo de Sousa ao provedor da comarca de Castelo Branco, por conta do 
rendimento das terças de 1634. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 35. 
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36-  [ant. 1635, Setembro, 12 - 21]  
REQUERIMENTOS (4) sendo 3 deles ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do moço da 
câmara real, Luís Gomes, solicitando a mercê da serventia do ofício de guarda da 
Casa da Índia por 6 meses, do qual é proprietário Manuel Lopes, que não o pode 
servir no momento; o segundo, dos transportadores do biscoito para as naus da 
Índia, Antônio Zuzarte, Miguel Lobo, Afonso da Gama e Teodoro da Costa, 
cobrando pagamentos que a Fazenda Real lhes devia; o terceiro, dirigido ao juiz da 
ordem da comarca de Setúbal, Nuno de Barbado, do capitão Alonso de Buitrago, 
solicitando uma certidão provando que foi batizado na freguesia de Nossa Senhora 
da Ajuda; o quarto, do guardião e religiosos do mosteiro de Palhais, província da 
Rábida, solicitando que o almoxarife dos fornos lhes desse um alqueire de pão por 
semana. 
Anexo: instrumento em pública forma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 36. 
 

37-  1635, Outubro, Fevereiro, Torre de Moncorvo, Santarém. 
CARTAS (2) ao rei [D. Filipe III] a primeira, do executor do linho cânhamo de 
Torre de Moncorvo, Barvro de Arroio, sobre o pagamento do linho que já havia 
sido ceifado; a segunda, do [superintendente do linho de Santarém] Bernardo 
Sampaio de Moraes, sobre a compra do linho na feitoria de Santarém e sobre os 
rendimentos das terças entregues pela comarca de Castelo Branco do ano de 1634. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 37. 
 

38-  ����[ant. 1635, Outubro, 3-16] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III], o primeiro, do sobreronda [chefe dos 
vigias] dos pinhais de Azambuja, Agostinho Dias, solicitando que fosse expedido 
mandado proibindo que carneiros, ovelhas, cabras e porcos pudessem pastar 
naqueles pinhais; o segundo, do contratador e administrador do contrato do pau–
brasil, Álvaro de Azevedo, queixando–se do fato da carga de pau trazida por um 
navio ter sido pesada sem os devidos critérios e solicitando que fosse passado 
mandado aos oficiais da Alfândega de Peniche para que normalizassem a questão; 
o terceiro, de Guiomar Bugalho, solicitando que o escrivão do Tribunal dos Contos, 
Cristóvão da Orta, fosse preso por não ter cumprido os mandados relativos à causa 
que ela tinha naquele tribunal; e o quarto, de Inocêncio Pinheiro de Brito, 
solicitando a propriedade do ofício de escrivão das sisas do concelho de Santa 
Cruz e Riba Tâmega, na comarca de Guimarães. 
Anexo: lembrete, certidão, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 38. 
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39-  1635, Outubro, 4 
ATESTADO passado pelo cirurgião da vila de Viana, Francisco da Maia Silveira, 
afirmando ter visitado a Bartolomeu de Vilaboas de Azevedo e ter constatado seu 
grave estado de saúde, do qual revela vários detalhes. 
Anexo: atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 39. 
 

40-  ����1635, Outubro, 5 - 12, Lisboa 
CONSULTAS (4) ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o pagamento a ser feito ao 
general nomeado para a armada real destinada à restauração de Pernambuco, 
conde D. Jorge Mascarenhas; a segunda, sobre o requerimento dos oficiais do Juízo 
da Índia e Mina, solicitando a volta do juiz que fora para Cascais receber as naus 
da Índia, ou que nomeasse outro juiz, pois estavam tendo dificuldades causadas 
pela ausência de um juiz; a terceira, sobre o requerimento do governador da 
armada, D. Rodrigo Lobo, solicitando um socorro de mantimentos; a quarta, sobre 
o requerimento da câmara da cidade de Lisboa a respeito de certas cobranças que 
devem ser feitas por ela.  
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 40. 
 

41-  1635, Outubro, 7, Cascais. 
OFÍCIO [do capitão da nau Nossa Senhora da Oliveira] Pedro de Meireles Pacheco, 
ao [presidente do Conselho da Fazenda, conde de Miranda, D. Diogo Lopes de 
Sousa] sobre como os mastros, a enxárcia, as velas e as pescarias que se tinham 
feito ao mar e solicitando que ordenasse o pagamento às pessoas que, com isso, 
haviam tido prejuízos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 41. 
 

42-  1635, Outubro, 16 - 20, Lisboa 
DESPACHOS (3) sendo 2 do Conselho da Fazenda, o primeiro, ordenando ao 
provedor dos armazéns que fizesse relações dos mantimentos que levaram os 
galeões, quando partiram de Lisboa e das suas gentes de mar e guerra; o segundo, 
ordenando ao provedor dos armazéns que enviasse informações sobre a pólvora e 
sobre o polvorista Filipe Ribeiro; o terceiro, do [secretário de Estado] Miguel de 
Vasconcelos e Brito, ordenando que se consultasse sobre o requerimento do 
governador da Galícia, marquês de Massera, sobre a falta de mantimentos nos 
navios da Coroa portuguesa. 
Anexo: relações, ofícios, lembrete, ofício (minuta) cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 42. 
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43-  [ant. 1635, Outubro, 17]  
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do barqueiro preso por 
acusação de transportar moios de sal sem despacho, Domingos Fernandes, 
solicitando sua soltura, sob fiança; o segundo, do arrematante do contrato do 
sabão, Baltazar da Costa da Palma, queixando-se de ter prejuízo, por causa do 
grande número de fabricantes daquele produto e solicitando que mandasse o 
corregedor de Tomar tirar devassa sobre estas saboarias; o terceiro, do procurador 
geral da Província da Penitência da Ordem Terceira de São Francisco, solicitando 
reforma da sua consulta sobre umas esmolas que haviam pedido no ano de 1632.  
Anexo: carta, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 43. 
 

44-  1635, Outubro, 17, Santarém. 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da feitoria do linho cânhamo de Santarém, 
Francisco Cavilas Fragoso, comprovando as quantias entregues ao feitor Diogo de 
Sousa pela comarca de Castelo Branco, por conta do rendimento do ano de 1634, 
relacionando os nomes dos rendeiros e designando as quantias pagas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 44. 
 

45-  1635, Outubro, 25 – Novembro, 14, Lisboa 
DECRETOS (2) da princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia 
ao Conselho da Fazenda, o primeiro, ordenando ao tesoureiro da especiaria que 
passasse um escrito a Paulo da Cunha Salgado, obrigando-o a entregar a pimenta, 
à razão de 25 cruzados por quintal; o segundo, que se buscasse letras referentes ao 
dinheiro procedente do donativo da cidade de Lisboa e do Reino, para que o 
tesoureiro-mor fizesse os pagamentos a quem constasse da declaração do 
secretário Diogo Soares . 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 45. 
 

46-  1635, Outubro, 26 - 31, Lisboa  
DESPACHOS (5) do Conselho da Fazenda, o primeiro, ordenando ao 
desembargador dos agravos da Casa da Suplicação, Antônio de Abreu Coelho, que 
enviasse o resultado da correição junto à Junta dos Contos; o segundo, ordenando 
ao tesoureiro-mor da Fazenda que informasse sobre os rendimentos do consulado; 
o terceiro e o quarto, ordenando ao tesoureiro da chancelaria da cidade do Porto 
que informasse sobre o rendimento dela; o quinto, ordenando a Miguel de 
Almeida, da vila de Abrantes, que tomasse o trigo dos homens de negócios 
daquela vila. 
Anexo: certidão, carta, despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 46. 
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47-  ���� 1635, Outubro, 27 - 30, Lisboa 
CONSULTAS (3) ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre os navios de socorro à Mina, 
em um dos quais irá o governador daquela praça; a segunda, sobre se mandar o 
juiz do crime de Lisboa, Diogo Botelho, para Peniche e Cascais para armar duas 
caravelas destinadas a Pernambuco; a terceira, sobre o requerimento dos priores e 
religiosos do mosteiro de São João de Deus, pedindo a esmola de uma ordinária na 
Casa da Índia e também uma para o “cheiro”, em razão do mau cheiro que exala 
dos enfermos dos quais cuidam. 
Anexo: consulta, requerimento, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 47. 
 

48-  1635, Outubro, 31 – Dezembro, 13, Lisboa 
RELAÇÕES (2) dos tipos e quantidades de madeiras, a primeira, da que se iria 
cortar em Salvaterra e a segunda, da que seria necessária para a construção de 5 
galeões a serem fabricados na cidade do Porto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 48. 
 

49-  1635, Novembro, 6 – Dezembro, 8 
ESCRITOS (3) o primeiro, do [escrivão do Conselho da Fazenda] Afonso de Barros 
Caminha, solicitando que lhe fosse enviada a relação do dinheiro do consulado da 
Casa da Índia e alfândega de Lisboa; o segundo, do presidente do Conselho da 
Fazenda] conde de Miranda [D. Diogo Lopes de Sousa] ao [conselheiro do 
Conselho da Fazenda, capitão-de-mar-e-terra] Tomás de Ibio Calderón, pedindo-
lhe que atendesse aos pedidos constantes de uns papéis, trazidos por um soldado; 
o terceiro, do [escrivão do Conselho da Fazenda] Afonso de Barros Caminha, 
informando que o almoxarife de Benavente se encontrava em Lisboa com moios de 
pão para os fornos e solicitava ordens para o seu desembarque. 
Anexo: relação, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 49. 
 

50-  [ant. 1635, Novembro, 7-12] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do mestre carpinteiro 
Gaspar Fernandes, solicitando pagamento de umas obras que fizera na nau 
capitania Nossa Senhora da Saúde; o segundo, dos oficiais do escrivão do 
Conselho da Fazenda, Bartolomeu de Araújo, Nicolau Pereira, Manuel Antunes, 
Francisco de Araújo, solicitando provisão para receberem 8 mil réis por ano de 
trabalho; o terceiro, do escrivão da Fazenda das Ilhas e Ordens Militares, Francisco 
Pereira de Bitencourt, solicitando licença para que seu filho, João Pereira de 
Bitencourt, já nomeado para o suceder, quando morresse, o acompanhasse quando 
fosse despachar no Conselho da Fazenda; o quarto, do escrivão do Conselho da 
Fazenda, Afonso de Barroso Caminha, solicitando o devido pagamento a seus 
oficiais, designados no segundo requerimento acima. 
Anexo: informação, alvará (cópia) certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 50. 
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51-  1635, Novembro, 7, Lisboa 
RELAÇÃO feita por Manuel da Silva e Vilhegas dos rendimentos dos direitos e 
fretes dos escravos, pedraria e fazendas que vieram na nau Nossa Senhora da 
Oliveira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 51. 
 

52-  ����1635, Novembro, 8 - 17, Lisboa 
CONSULTAS (4) ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o lucro da pimenta, a ser 
remetido para Cádis e sobre o funcionamento satisfatório do Conselho da Fazenda; 
a segunda, sobre as contas dos contratadores do pau-brasil, Luís Vaz de Resende e 
Álvaro de Azevedo; a terceira (minuta) sobre o fato de que a fabricação dos trens e 
lonas feitos no Reino acabam sendo mais caros do que os vindos de fora, 
mencionando o feitor do linho, Damião de Figueiredo; a quarta, sobre o 
requerimento do marceneiro, Antônio Martins, que solicitava a mercê da serventia 
de mestre das coronhas, que vagou por falecimento de Antônio de Orta.  
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 52. 
 

53-  1635, Novembro, 8, Lisboa 
INFORMAÇÃO do Conselho da Fazenda sobre os autos da diligência que se fez 
com Álvaro de Sousa.  
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 53. 
 

54-  1635, Novembro, 14 – Dezembro, 16. 
CARTAS RÉGIAS (2) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre 
consulta relativa ao requerimento do conde D. Jorge Mascarenhas acerca do seu 
soldo de general da armada; a segunda, sobre consulta do Conselho da Fazenda 
relativa à saca de trigo que se há de tirar da coroa de Castela, para a fabricação do 
biscoito das naus da Índia e da Armada. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo) requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 54. 
 

55-  1635, Novembro, 17 – Dezembro, 3, Lisboa  
DESPACHOS (2) do Conselho da Fazenda, o primeiro, ordenando ao provedor da 
Torre de Moncorvo que informasse sobre a arrecadação anual do linho na feitoria 
de sua comarca; o segundo, ordenando ao recebedor do consulado da vila de 
Setúbal que enviasse a este Conselho, a soma do rendimento daquele consulado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 55. 
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56-  ����1635, Novembro, 17 – Dezembro, 1, Lisboa 
DECRETOS (3) da princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, 
o primeiro, ordenando que o tesoureiro–mor entregasse uma determinada quantia 
a Manuel Fernandes Tinoco e a Jorge Fernandes de Oliveira, para ser levada para 
Sevilha, e outra a Paulo Nunes, aproveitando o procedido da venda do pau–brasil; 
o segundo, sobre a renda da pimenta e sobre a distribuição desta; e o terceiro, 
ordenando que o Conselho informasse sobre os ofícios de tesoureiro da Casa da 
Índia e de tesoureiro dos Armazéns. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 56. 
 

57-  ����1635, Novembro, 19, Lisboa 
ALVARÁ do rei [D. Filipe III] autorizando Antônio Gomes a meirinhar com vara 
como assistente do desembargador Luís Góes de Matos no apresto da armada do 
Brasil. 
Anexo: despacho, carta. 
Obs.: assinado pela princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia.  
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 57. 
 

58-  1635, Novembro, 20. 
ATESTADO passado por um escrivão e testemunhos, comprovando que o 
negociante da praça de Lisboa, Jorge Lopes Negreiros, tinha sua nau Santa Ana 
embargada no porto de Lisboa devido ao embargo geral de franceses.   
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 58. 
 

59-  [ant. 1635, Novembro, 21]  
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do cavaleiro fidalgo, Bento 
da Mota de Gusmão, solicitando que se consultasse seus papéis referentes à sua 
pretensão de obter a serventia de um ofício de justiça ou fazenda, para o qual já 
possui alvará de lembrança; o segundo, dos filhos menores de Luís Caduo para 
que lhes fosse paga a quantia a que tinham direito no rendimento das terças do 
ano de 1634, já que eles haviam recebido a mercê de 3 contos, trezentos e quinze 
mil, cento e sessenta réis. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 59. 
 

60-  1635, Novembro, 21, Madri. 
PORTARIA passada pelo [conselheiro do Conselho de Estado ?] Gabriel de 
Almeida de Vasconcelos, acerca da petição da comendadeira do Mosteiro de 
Santos da Ordem de Santiago, Beatriz de Lencastre, para que lhe fosse concedido o 
forno, que ficara vago na vila de Setúbal, por morte de Antônio de Madureira da 
Cunha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 60. 
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61-  ����1635, Novembro, 21-28, Lisboa 
CONSULTAS (3) ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre a entrega a Manuel 
Fernandes Tinoco e a Jorge Fernandes de Oliveira do dinheiro resultante do 
donativo da cidade de Lisboa para ser levado a Sevilha, para o apresto da armada 
que ia recuperar o Brasil; a segunda, sobre o decreto da princesa regente [duquesa 
de Mântua, D. Margarida de Sabóia] ordenando que se entregasse à viúva de Bento 
de Baena Sanches, Maria Machado, os bens dele, que ainda estavam na Casa da 
Índia; a terceira, sobre se sustar, no pagamento da folha da Casa da Índia, os juros, 
tenças e comendas até a chegada da nau “Belém”. 
Anexo: decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 61. 
 

62-  1635, Novembro, 22 – Dezembro, 21 
CARTAS (3) 2 delas ao rei [D. Filipe III] a primeira e a segunda, do 
superintendente do linho de Santarém, Bernardo Sampaio de Moraes, a primeira 
sobre a falta e o fornecimento de fios para se fazerem os viradores, sem o que não 
se pode lançar as naus ao mar e a segunda informando sobre os fios que levam os 
navios e sobre as dificuldades com a falta de dinheiro para pagar os feitios aos 
cordoeiros; a terceira, dirigida à princesa regente [duquesa de Mântua, D. 
Margarida de Sabóia] do conde D. Jorge Mascarenhas, solicitando que se 
mandassem naus para recolher a gente do galeão comandado por seu filho, D. 
Simão de Mascarenhas, que naufragara em La Coruña. 
Anexo: parecer. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 62. 
 

63-  1635, Novembro, 22 – Dezembro, 24, Lisboa 
OFÍCIOS (3) o primeiro, do [tesoureiro-mor] Antônio da Silva, a respeito da 
dúvida que havia sobre não se dar o dinheiro do donativo para nenhum outro fim, 
que não fosse o do apresto da armada; o segundo, do [capitão de galeão da 
armada] Jorge de Melo, informando sobre a chegada de seu galeão à Cascais, 
vindo de Cádis e dizendo das suas dificuldades por falta de água e mantimentos; o 
terceiro, do [provedor dos armazéns] Vasco Fernandes César, sobre a época 
adequada para o corte das madeiras. 
Anexo: decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 63. 
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64-  [ant. 1635, Novembro, 23 – 24] 
REQUERIMENTOS (3) sendo 2 ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Isabel e Violante 
Correia, filhas do ex-contratador do consulado, Gil Fernandes Aires, solicitando 
um prazo maior para apelarem da execução de seus bens; o segundo, à princesa 
regente [duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia] de Martim Araújo de 
Ataíde, solicitando 10 mil cruzados para pagar os navios da Itália, com soldados, 
marinheiros e artilharia, que mandara vir por ordem real; o terceiro, do procurador 
da Fazenda, solicitando mandado para que se pudesse obrigar os rendeiros a não 
sonegarem ou esconderem o linho que colhem feitoria de Coimbra.  
Anexo: certidões.  
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 64. 
 

65-  ����[ant. 1635, Dezembro, 1-15] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, da viúva do proprietário do 
ofício de almoxarife dos mantimentos, Artur Henrique Sacoto, Maria da Cunha, 
solicitando que fosse dada a serventia daquele ofício, por 3 anos, a Rafael Paladi; o 
segundo, do desembargador João Pita de Vasconcelos e de seu cunhado, Luís 
Barbuda de Melo, solicitando mandado para que o juiz da Alfândega de Setúbal 
fizesse pagamento dos rendimentos dos juros que eles tinham assentados naquela 
repartição, devido à qualidade destes juros, que são de cartas gerais e que lhes 
haviam sido vendidos pela Coroa; o terceiro, de Diogo Fernandes de Aguilar e sua 
mulher, Isabel Correia, genro e filha do ex-contratador do consulado, Gil 
Fernandes Aires, solicitando que se fizesse conhecer aos juízes os embargos feitos 
às sentenças que lhes possibilitariam receber os rendimentos do contrato que ele 
fizera, por ocasião da tomada da Bahia. 
Anexo: lembrete, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 65. 
 

66-  1635, Dezembro, 3-19, Lisboa 
DECRETOS (3) da princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, 
ordenando ao Conselho da Fazenda, o primeiro, que se informe quais os oficiais 
dos Contos e qual ministro são responsáveis pelas contas da Companhia de 
Comércio; o segundo, que se informe sobre o estado do galeão Bom Sucesso e se 
incumba do seu abastecimento e pagamento da gente do mar; o terceiro, que 
mande executar o corte das madeiras do Val de Zevro, do Ribatejo e Leiria para a 
nau nova destinada à armada de 1637. 
Anexo: provisão (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 66. 
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67-  1635, Dezembro, 10 – 19 
CARTAS (3) ao rei [D. Filipe III] a primeira, do [superintendente do linho cânhamo 
de Coimbra] Antônio Leitão, informando sobre as qualidades de Simão da Cunha 
para ser escrivão da feitoria; a segunda, do [superintendente do linho de Santarém] 
Bernardo Sampaio de Moraes, sobre a ordem para o provedor da comarca de Beja 
remeter o dinheiro do rendimento das Terças do ano de 1634; a terceira, de 
Cristóvão da Silveira sobre o requerimento de Francisco de Andrade de Araújo 
que pedia o ofício de feitor das madeiras da Pederneira. 
Anexo: auto (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 67. 
 

68-  1635, Dezembro, 17, Lisboa 
INFORMAÇÃO de Francisco do Carvalhal sobre as adições na folha dos 
ordenados dos oficiais dos armazéns, informando o seu valor. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 68. 
 

69-  1635, Dezembro, 15 - 24, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, 
comunicando que a entrega dos bens de Bento de Baena Sanches à sua viúva, 
Maria Machado, passasse a ser feita por outro ministro, que não o dr. Rodrigo 
Botelho; a segunda, sobre a ordem para se abrir os celeiros de Coimbra e retirar o 
linho necessário para as fábricas de biscoito das naus da Índia e socorro do 
Monomotapa.  
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 69. 
 

70-  1635, Dezembro, 18 - 22, Lisboa 
DESPACHOS (3) o primeiro e o terceiro do Conselho da Fazenda, sendo o 
primeiro sobre a fabricação de biscoito; o segundo, do secretário de Estado, Miguel 
de Vasconcelos de Brito, sobre o dinheiro necessário para acudir ao apresto das 
naus; o terceiro, para que se fizesse mandado para regulamentar a condução do 
linho e outros materiais da feitoria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 70. 
 

71-  1635 
RELAÇÃO de nomes da gente de mar da Armada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 71. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 8-A (1636) 
N.º de pastas descritas: 45 
Assuntos: Solicitação de pagamentos atrasados, soltura, postos, esmolas, direitos e hábitos; 
contratos de pau-brasil, fio e enxárcia; lance, venda e arrematação de pimenta; despesa, 
fabricação e cultivo de linho; corte e preparação de madeiras; fabrico de embarcações, envio 
de pólvora, artilharia e soldados; captação de homens e artilharia para irem ao Brasil; 
receitas, despesas, feitoria, distribuição e embargo de carregamento de trigo; feitoria de 
biscoito, breu e alcatrão; pau-brasil e linho cânhamo vindo de Moncorvo; guarda das frotas 
do Brasil e naus da Índia; carregamentos de sal; fabricação de moedas, tostões e armas; 
defesa de portos e costas; levantamento de companhias de soldados; socorro do Brasil; 
dinheiros das armas chegados de comarcas; captação de soldados para armadas; armada de 
Castela; trigo vindo da França; prisioneiros holandeses. 
 

1-  ���� [ant. 1636, Janeiro, 2 - 29] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, dos juízes e oficiais do 
ofício de tanoeiro, solicitando pagamentos atrasados do trabalho feito para a saída 
da armada da primeira esquadra; o segundo, do conde D. Jorge Mascarenhas, 
solicitando o pagamento de parte de seu soldo de general da armada; o terceiro, do 
escrivão da Fazenda da Repartição das Ilhas e Ordens Militares, Francisco Pereira 
de Bitencourt, solicitando pagamentos atrasados; o quarto, do ex-capitão de 
navios, Manuel Pereira Nunes, solicitando sua reintegração no mesmo posto, pois 
tinha experiência nas lutas na Bahia; o Quinto, do feitor dos pinhais de Azambuja e 
Virtudes, Agostinho Dias, solicitando que fosse acrescentado no seu mandado, o 
privilégio de não pagar direitos, quando do embarque da madeira. 
Anexo: bilhete, mandado, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 1. 
 

2-  ���� 1636, Janeiro, 2 - Março, 31, Lisboa, Coimbra. 
CARTAS (4) ao rei [D. Filipe III] a primeira, de Félix Rebelo de Carvalho sobre o 
dinheiro das armas arrecadado na comarca de Guimarães; a segunda, sobre o 
preço em que o contrato do pau-brasil estava afiançado; a terceira, de João da 
Fonseca Porto sobre o lance feito por Jorge Lopes de Negreiros para a arrematação 
do contrato do fio e enxárcia em Torre de Moncorvo; a quarta, do [superintendente 
do linho cânhamo de Coimbra] Antônio Leitão, sobre o mesmo assunto da carta 
anterior.  
Anexo: certidões, mandado, ofício, carta, informação, decreto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 2. 
 

3-  1636, Janeiro, 5 - 29, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre os 
lances para a venda da pimenta que viera na nau Nossa Senhora da Oliveira e na 
nau Belém, comentando os lances de Pedro de Baeça e seus companheiros Diogo 
Rodrigues de Sá e Francisco Botelho Chacon, de um lado e, de outro, os de Jorge 
Fernandes de Oliveira e seu companheiro Manuel Malheiro; a segunda, sobre o 
requerimento do meirinho da correição da cidade da Guarda, Jorge de Abreu de 
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Melo, solicitando que lhe pagassem as despesas que tivera com os 45 soldados que 
angariara; a terceira (minuta) sobre o requerimento do [superintendente do linho 
cânhamo de Coimbra] Antônio Leitão, sobre o fato dos donatários das terras de 
Coimbra, onde se semeava e cultivava o linho, tão necessário para as enxárcias das 
naus, terem protestado pelo uso de suas terras, o que não podia acontecer, pois 
tinham esta obrigação para com o Estado.  
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 3. 
 

4-  [ant. 1636, Janeiro, 5] 
INFORMAÇÃO sobre a menção que [o feitor dos pinhais de Azambuja e Virtudes] 
Agostinho Dias, fizera a respeito do mandado do juiz de fora e oficiais da Câmara 
de Óbidos, autorizando o corte da madeira e também sobre a ordem real para que 
se permitisse o corte do pinho manso, que estava fora dos muros da horta de 
Salvaterra.   
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 4. 
 

5-  1636, Janeiro, 11 – Abril, 11, Lisboa 
PARECERES (3) do Conselho da Fazenda, o primeiro, sobre representação dos 
oficiais da Câmara da vila da Golegã queixando-se de que os seus habitantes eram 
pescadores e barqueiros pobres, não tendo condições para ficar com os cem 
soldados mandados para lá serem alojados; o segundo (minuta) trazendo a opinião 
de vários conselheiros sobre candidatos a vários ofícios; o terceiro, sobre 
pagamentos que não poderiam ser efetuados pelo tesoureiro-mor e que, por isso, 
estava parada a fabricação das naus. 
Anexo: requerimento, termo (traslado) informação (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 5. 
 

6-  ���� 1636, Janeiro, 12 – Abril, 29, Lisboa 
DESPACHOS (5) do Conselho da Fazenda, o primeiro, ordenando a Luís de França 
Pereira que fizesse correição sobre os lances feitos por Pedro de Baeça e Francisco 
Botelho Chacon para arrematação da pimenta; o segundo, ordenando ao provedor 
dos armazéns que declarasse o envio de pólvora, artilharia e soldados para o 
capitão Diogo Simão Mascarenhas; o terceiro, ordenando ao desembargador [da 
Relação do Porto e corregedor do crime] Lourenço Coelho Leitão, que não pusesse 
nenhum obstáculo ao andamento da obra do galeão Santa Teresa; o quarto, 
ordenando que se desse o soldo de ouvidor da armada ao licenciado Pedro de 
Almeida; o quinto, ordenando que se fizesse provisão ao desembargador [da 
Relação do Porto] e corregedor do crime, Lourenço Coelho Leitão, embargar os 
navios naquele porto para averiguar se haviam homens e artilharia que pudessem 
ir ao Brasil. 
Anexo: aviso, parecer, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8 - A, pasta 6. 
 

7-  [ant. 1636, Janeiro, 24 – Fevereiro, 12] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do soldado no terço da 
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armada, Pedro de Macedo Leite, solicitando ser provido em um dos postos 
daquela companhia; o segundo, das mulheres presas em Lisboa, Bárbara 
Gonçalves, Catarina Dias e Antônia Fernandes, solicitando serem soltas, alegando 
serem pobres, doentes e não terem culpa alguma; o terceiro, do capitão Pedro 
Cadena Corte Real, solicitando ser provido como capitão em uma das primeiras 
companhias de infantaria; o quarto, do capelão-mor, Lançarete da Fanqueira, 
solicitando uma adição no seu soldo, como costumam ter os outros capelães-
mores. 
Anexo: requerimento, carta, auto de justificação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 7. 
 

8-  [ant. 1636, Fevereiro, 14 - 23] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do soldado do terço da 
armada, Jorge de Madureira Ferreira, solicitando ser capitão do patacho que vai 
para Cádis; o segundo, do escrivão do consulado da vila de Viana, Paulo de Faria 
Barbosa, solicitando prorrogação por mais 6 meses da ocupação daquele cargo, no 
qual se encontrava por impedimento do proprietário, Miguel Ribeiro. 
Anexo: requerimento, certidões, informação, mandado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 8. 
 

9-  1636, Fevereiro, 15, Lisboa 
LISTA do material necessário para a fragata de Cabeço Seco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 9. 
 

10-  [ant. 1636, Fevereiro, 16 - 19] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do provedor dos fornos e 
moinhos de Val de Zevro, Manuel Fuzeiro de Brito, solicitando que se fizesse 
cumprir a provisão que impedia que o almoxarife ficasse como único responsável 
pelas rendas daqueles fornos, pois ele as estava sonegando; o segundo, do ex-
escrivão dos feitos da Fazenda, Manuel de Vasconcelos Amaral, solicitando o posto 
de guarda de uma das naus da Índia; o terceiro, de Luiza Godinha, por si e como 
curadora de outras pessoas de Santiago do Cacém, solicitando que lhes fosse 
entregue o dinheiro procedente da pimenta, sobre as quais haviam feito lances; o 
quarto, de Luís Duarte, Diogo Botelho e Domingos Fernandes, solicitando não 
serem executados pelos mercadores, para quem tinham feitos trabalhos com 
taboados e pregoaria, enquanto eles não fossem pagos pela Fazenda Real. 
Anexo: alvará, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 10. 
 

11-  [ant. 1636, Fevereiro, 20 – Março, 6] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do feitor e selador da 
alfândega de Penamacor, Bernardo da Cunha, solicitando a declaração de qual dos 
salários se lhe deveria pagar dos dois ofícios que exercia; o segundo, dirigido à 
princesa regente [duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia] dos oficiais dos 4 
navios de Dunquerque que se agregaram a Portugal, solicitando seu pagamento; o 
terceiro, do provedor da armada do oceano, Juan de Arce, solicitando a quantia 
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necessária para comprar o velame dos galeões da armada; o quarto, de Simão 
Rodrigues Casqueiro, solicitando o ofício de juiz da alfândega da vila de Moura, 
que fora de seu falecido pai, Pedro Casqueiro da Rocha. 
Anexo: cartas, certidões, requerimentos. 
Obs.: documentos em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 11. 
 

12-  1636, Março, 4 [Lisboa] 
ALVARÁ (cópia) do rei [D. Filipe III] ao provedor dos moinhos e fornos do Val de 
Zevro, Jorge Quaresma, ordenando que, a partir desta data, ele passe a assinar as 
folhas dos livros de receita e despesa do almoxarifado dos ditos fornos e faça um 
assento do começo dos ditos livros, assim como dá outros detalhes da confecção 
deles, ordenando também que o trigo só fosse recebido dentro do celeiro, do qual 
ele teria uma chave, explicando ainda sobre a distribuição do trigo para a 
confecção dos biscoitos e como deviam ser os ordenados dos oficiais daquela 
repartição. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8 -A, pasta 12. 
 

13-  ���� 1636, Março, 4 – Julho, 27, Pederneira, Porto, Cascais. 
CARTAS (5) ao rei [D. Filipe III] a primeira, de Manuel Gomes, dando contas das 
atividades da nova fábrica de breu e alcatrão situada nos pinhais de Leiria, 
enviando a lista das despesas ali realizadas; a segunda, de Francisco Carneiro de 
Castro, sobre a entrega do pau-brasil e o recebimento do linho cânhamo que viera 
de Torre de Moncorvo; a terceira, do desembargador do Porto [e corregedor do 
crime] Lourenço Coelho Leitão, sobre a chegada àquela cidade de Simão 
Mascarenhas, filho do conde D. Jorge de Mascarenhas, provido para comandar o 
patacho Santiago, informando que este está todo aviado, só faltando a artilharia, 
solicitando que a mandasse; a quarta, de Luís Barbalho Bezerra, sobre os soldados 
que servem em Cascais, comentando a fuga de alguns; a quinta, de Manuel Gomes 
sobre as madeiras que preparara com pinho manso e bravo na comarca de Leiria. 
Anexo: lista, provisão, certidões, cartas, mandado, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 13. 
 

14-  [ant. 1636, Março, 7 – 10] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Pedro de Baeça, 
solicitando a mercê do Hábito de Santiago com um foro, dos que estivessem vagos 
em Setúbal, para um dos seus filhos e, não o havendo, lhe fosse concedida uma 
pensão, assim como pedia o Hábito de Cristo, para outro seu filho; o segundo, 
dirigido à princesa regente [duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia] do 
sargento-mor Francisco Serrano, solicitando pagamento que lhe era devido. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 14. 
 

15-  1636, Março, 25 – Julho, Outubro 
INFORMAÇÕES (3) a primeira, de João da Fonseca Porto sobre as despesas com a 
fabricação do linho; a segunda (cópia) do Conselho da Fazenda sobre as peças de 
artilharia que Jorge Fernandes de Oliveira trouxera de Flandres e que foram 
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reconhecidas pelo fundidor da artilharia da Coroa, Antônio Gomes Feio; a 
Terceira, do [negociante da praça de Lisboa] Jorge Lopes de Negreiros, sobre 
papéis recebidos. 
Anexo: lista, auto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 15. 
 

16-  ���� 1636, Março, 29 – Junho, 25, Lisboa 
AVISOS (2) o primeiro, do [secretário de Estado] Miguel de Vasconcelos e Brito ao 
[conselheiro do Conselho da Fazenda, capitão-de-mar-e-terra] Tomás de Ibio 
Calderón, sobre as obras nos fornos da Telha e do Vale de Zebro; o segundo, do 
mesmo signatário para o general da armada, João Pereira Corte Real, transmitindo 
as ordens reais para que partisse com sua armada que iria dar guardar à frota do 
Brasil e naus da Índia. 
Anexo: escritos, parecer (minuta) aviso, carta, ofício, certidão, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 16. 
 

17-  [ant. 1636, Abril, 9 – 23] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do mestre de caravela que 
transporta madeira, Francisco Luís, solicitando o pagamento de seus fretes; o 
segundo, do mestre da nau São Jorge, o alemão Henrique Fradique, que veio de 
Lubeck carregado de trigo e, quando ia para Setúbal carregar sal, fora embargado, 
solicitando o desembargo de sua embarcação; o terceiro, do prior e religiosos do 
convento de São Paulo, da vila de Almada, solicitando o pagamento dos juros, que 
lhes fora prometido para quando chegassem as naus da Índia; o quarto, de Joana 
da Silva e Meneses, solicitando que os juros que recebia, da Casa da Índia, a sua 
mãe, Brites do Rio, passasse agora para ela; o quinto, do guardião e religiosos do 
convento de São Francisco, solicitando madeira da Ribeira das naus para as portas 
do pátio da sua igreja, que se achavam quebradas.  
Anexo: lembrete de consulta, requerimento, cartas régias (cópias de capítulos). 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 17. 
 

18-  1636, Abril, 11 [Lisboa] 
ESCRITO do [provedor da Casa da Índia] Rui Fernandes de Almada, informando 
estar aquela repartição cheia de soldados que pediam seus soldos atrasados, 
ademais dos soldados das tercenas, que afirmavam não ter o que comer, 
solicitando que fosse entregue dinheiro da Casa da Índia, para solucionar aquela 
situação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 18. 
 

19-  1636, Abril, 30 – Setembro, 12 
DECRETOS (3) da princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, 
ordenando ao Conselho da Fazenda, o primeiro, sobre a urgência na fabricação de 
moedas; o segundo, ordenando que, a toda pressa, se organizasse a defesa dos 
portos e costas; o terceiro, ordenando que se visse com brevidade as cartas do 
mestre de campo, D. Álvaro de Melo, sobre a gente de seu terço que assistia em 
Cascais e que iria embarcar na armada. 
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Anexo: carta, carta régia (cópia de capítulo) despachos, relações, cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 19. 
 

20-  1636, Maio, 10, Lisboa 
CERTIDÃO dos vários assentamentos nos Livros de Registro da Índia, do Livro de 
Ementa de Contas e do Livro da Receita do Socorro, referentes a contratos e a 
entregas de material e de gêneros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 20. 
 

21-  1636, Maio, 13 – Agosto, 21, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira (minuta) 
sobre a construção dos galeões no Porto e a sua entrega à Coroa de Castela; a 
segunda, sobre o pagamento da quantia pedida pelos capitães biscaínos pela 
compra de 4 galeões em 1630, solicitando que fosse pago no rendimento das terças 
do ano de 1634; a terceira, sobre a dúvida do Conselho em dar posse como feitor 
da fábrica e aprestos dos galeões da cidade do Porto a Rodrigo Antônio Bravo; a 
quarta, sobre o requerimento de Baltazar da Costa de Abreu, no qual solicitava 
licença para ir levantar companhias de soldados no Alentejo; a quinta, sobre o 
requerimento do provedor dos armazéns, Vasco Fernandes César, sobre a forma 
como serão levantados e pagos os 400 soldados que irão formar a guarda real.    
Anexo: pareceres (minutas) consulta (cópia) requerimentos, parecer, carta, 
informação, informação (minuta) cartas régias (cópias de capítulos). 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 21. 
 

22-  ���� [ant. 1636, Junho, 2 – 18] 
REQUERIMENTOS (5) o primeiro, dirigido à princesa regente [duquesa de 
Mântua, D. Margarida de Sabóia] e os demais ao rei [D. Filipe III] sendo o 
primeiro, do encarregado da carga de mantimentos do galeão almirante da armada 
que viera do Brasil, Sebastião Gomes de Brito, solicitando a rubrica do presidente 
do Conselho da Fazenda na folha, pela qual o tesoureiro-mor deveria pagar o seu 
ordenado; o segundo, de Jorge Lopes Negreiros, solicitando licença para que 
pudesse mandar vir o breu, que costuma dar para o apresto das naus; o terceiro, do 
conde de Atouguia [D. Jerónimo de Ataíde] solicitando que, antes de sua partida 
para Peniche, que lhe fosse entregue uma colubrina [peça de artilharia]; o quarto, 
do moço da câmara do serviço do Paço, Antônio da Guerra, solicitando o 
pagamento do serviço na guarda da Urca Fortuna, que fizera parte da armada do 
socorro do Brasil; o quinto, de Martino Cordovil, solicitando que se ordenasse ao 
tesoureiro-mor o pagamento dos soldos atrasados por seu trabalho na nau Velha. 
Anexo: despacho, escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 22. 
 

23-  [ant. 1636, Julho, 8 – 23] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do mercador de madeira, 
João Lopes, solicitando que se ordenasse ao tesoureiro-mor que lhe pagasse a 
quantia que lhe deviam; o segundo, de Antônio Gomes Feio, solicitando que as 
pessoas que trabalhavam para ele na fundição de canhões e balas não fossem 
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obrigados a serem recrutados, como estavam sendo constrangidos pelo capitão 
Francisco de Madureira; o terceiro, de Nicolau de Sousa de Vasconcelos, 
solicitando a mercê de uma praça de capitão de infantaria do terço da armada, que 
se estava levantando. 
Anexo: bilhete, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 23. 
 

24-  1636, Julho, 19, Lisboa 
CONSULTA do Desembargo do Paço sugerindo ao rei [D. Filipe III] que o dinheiro 
das armas que iam chegando das comarcas, fosse logo sendo empregado, onde 
parecesse mais necessário. 
Anexo: consulta, carta, despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 24. 
 

25-  ���� 1636, Julho, 25 – Outubro, 8 . 
CARTAS RÉGIAS (cópias de capítulos) (4) a primeira, ordenando que se desse a 
João Guedes de Alcoforado o dinheiro e tudo o mais que fosse necessário para ele 
levantar gente nas comarcas da Beira e de Trás-os-Montes; a segunda, sobre a 
conservação da gente de guerra que havia chegado na armada do Brasil, que 
fossem para Cascais, de onde se retirariam os soldados que ali assistiam, ficando 
sob as ordens do mestre de campo D. Álvaro de Melo e autorizando o conde de 
Mascarenhas a ausentar-se do presídio e ir para sua casa; a terceira, dando ordens 
sobre o apresto e a partida dos navios que o general da armada, João Pereira Corte 
Real, levaria para Cádis para irem se juntar aos de Castela; a quarta, sobre o 
pedido de Antônio de Mariz Carneiro para que lhe fossem pagos os salários por 
seu trabalho na comissão dos contos da receita dos livros das obrigas na 
arrecadação de dinheiro. 
Anexo: consulta (minuta) informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 25. 
 

26-  [ant. 1636, Julho, 28 – Agosto, 20] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do capitão Francisco de 
Madureira Brandão, solicitando o posto de capitão de mar e guerra de um dos 
navios da armada; o segundo, do general João Pereira Corte Real, solicitando 
soldos vencidos; o terceiro, do sargento–mor Manuel de Freitas, solicitando ser 
pago da mesma forma que os demais sargentos mores dos terços; o quarto, dos 
capitães encarregados de levantar soldados, solicitando que fossem também 
alistados os soldados que não tinham fiança. 
Anexo: lembrete, informações, certidão, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 26. 
 

27-  1636, Agosto, 2 – Outubro, 22, Leiria, Guimarães, Lisboa, Torres Vedras. 
CARTAS (5) ao rei [D. Filipe III] a primeira, do juiz de fora de Miranda [...] de 
Almeida Pimenta, sobre a distribuição das armas feitas nas comarcas e sobre a 
repartição das chaves dos depósitos; a segunda, de Luís da Silva sobre a 
experiência de se fazer, nos pinhais reais, breu e alcatrão; a terceira, de Félix Rebelo 
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de Carvalho sobre o dinheiro das armas arrecadado na comarca de Guimarães; a 
quarta, dos herdeiros do ex-tesoureiro geral do consulado da alfândega de Lisboa, 
Manuel Teixeira, por seu procurador, Francisco Lopes de Barros, sobre umas 
receitas de dinheiro daquele consulado, a que teriam direito; a quinta, de D. Juan 
Soares de Alarcón sobre o levantamento de soldados para a armada na vila de 
Torres Vedras. 
Anexo: relação, carta, certidão, informações, pareceres (minutas) relações, 
lembrete, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 27. 
 

28-  1636, Agosto, 31. 
DESPACHO do Conselho da Fazenda ordenando ao [desembargador da Relação e 
Casa do Porto e contratador das lonas] Lourenço Coelho Leitão, que fizesse a 
entrega de todas as lonas e trens que houvesse.    
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 28. 
 

29-  [ant. 1636, Agosto, 22 – Setembro, 12] 
REQUERIMENTOS (4) sendo 3 ao rei [D. Filipe III] o primeiro, dirigido à princesa 
regente [duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia] dos cirurgiões das naus, 
Alexandre, Duarte, Belchior, Fradique, Adam, Henrique e Simão, pedindo que lhes 
fosse assentado o soldo de 12 cruzados ao mês, como era costume, ou os 
desobrigasse daquele serviço; o segundo, do fidalgo da Casa Real, Jorge Peçanha, 
solicitando uma capitania do terço de mar e guerra; o terceiro, de Antônio de 
Figueiredo de Vasconcelos, solicitando uma certidão comprovando seu 
assentamento como soldado, para que pudesse embarcar na armada; o quarto, dos 
capitães de mar e guerra, D. Sebastião de Vasconcelos e Henrique Henriques de 
Miranda, solicitando que os oficiais nomeados por eles assentassem praça.  
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 29. 
 

30-  ���� 1636, Setembro, 10 – Novembro, 26. 
CARTAS RÉGIAS (cópias de capítulos) (3) a primeira, para que se passassem 
ordens no sentido de se consertarem todos os galeões, tão necessários para tantas 
coisas, usando para isso o dinheiro do açúcar e do pau-brasil; a segunda, 
ordenando que se atendesse à petição do alferes Diogo Ferreira, para que o 
acomodasse onde pudesse ser; a terceira, sobre a possibilidade de se mandar vir 
trigo de França. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 30. 
 

31-  1636, Setembro, 18 – Novembro, 29, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento dos capitães de mar e guerra, D. Sebastião de Vasconcelos, Henrique 
Henriques de Miranda e D. Luís Lobo, solicitando seus soldos; a segunda, sobre o 
escrito de João Sanches de Baena referente ao naufrágio da nau Santa Catarina em 
Cascais; a terceira, sobre o requerimento do sargento-mor Alexandre Picardo e 
oficiais holandeses que tinham sido presos, solicitando serem soltos. 
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Anexo: escrito, informação, carta régia (cópia de capítulo) requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 31. 
 

32-  ���� 1636, Setembro, 20 - 23. 
DECRETOS (3) da princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, 
ao Conselho da Fazenda, o primeiro, ordenando que se lançasse bando 
convocando todos os soldados do terço da armada que vieram do Brasil para que 
se apresentassem, para irem na armada do general João Pereira Corte Real; o 
segundo, ordenando que se aprestasse com brevidade uma caravela, e não mais 
um patacho, para entregar ao mesmo general; o terceiro, ordenando que se pagasse 
ao conde D. Jorge Mascarenhas o soldo de capitão geral da armada e se lhe desse 
mil cruzados para serem entregues a seus filhos D. Simão e D. Fernando 
Mascarenhas, que embarcariam na armada.  
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 32. 
 

33-  1636, Setembro, 30, Lisboa 
ALVARÁ (traslado) do rei [D. Filipe III] ordenando aos governadores, capitães, 
ministros e oficiais de justiça, da fazenda e da armada, assim como senhorios e 
pessoas a quais pertencerem deles tomar conhecimento e execução, que dessem 
todo o apoio e assistência aos navios do capitão geral da armada, Duque de Nagera 
Y Maqueda, assim como a outros navios das armadas de Castela ou de Portugal, 
que chegassem aos portos sob responsabilidade daquelas pessoas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 33. 
 

34-  [ant. 1636, Outubro, 3 – Novembro, 10] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Catarina Sebastioa Cota, 
viúva do ex-feitor das madeiras dos galeões, Lucas Pinto, solicitando certidão de 
quitação, para que pudesse cobrar as contas de seu marido, que o corregedor do 
crime da cidade do Porto, desembargador Lourenço Leitão Coelho, ainda não 
acertara com ela; o segundo, de Rui Pires da Veiga de Carvalho, filho de Baltazar 
Veloso de Carvalho, solicitando o ofício de contador das Sete Casas, que fora de 
seu pai; o terceiro, do capitão de mar e guerra da armada, Luís de Lomba de 
Araújo, solicitando uma companhia no terço do mestre de campo, D. Álvaro de 
Melo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 34. 
 

35-  1636, Outubro, 29 – Novembro, 26. 
DECRETOS (4) da princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, 
ordenando ao Conselho da Fazenda, o primeiro, que fizesse relação dos 
empréstimos que se pediram para o despacho da armada sob o comando do 
general João Pereira Corte Real; o segundo, que tomasse providências sobre o 
fabrico das armas nas ferrarias da Barcarena; o terceiro, que houvesse prevenção, 
para que os contratadores da pimenta não fossem prejudicados; o quarto, que 
tomasse providências em torno da causa entre a Fazenda Real e os herdeiros dos 
contratadores da pimenta. 
Anexo: despachos, relações, cartas, consultas (minutas) ofícios. 
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AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 35. 
 

36-  1636, Outubro, 29 – Novembro, 26, Lisboa 
ESCRITOS (2) o primeiro, de [Antônio Abreu] devolvendo a consulta de Francisco 
Bernardes e sobre as cartas que vão nas caravelas que iam buscar a nau [no Porto] 
e o segundo, do [escrivão do Conselho da Fazenda] Afonso de Barros Caminha, ao 
presidente do dito Conselho [conde de Miranda, D. Diogo Lopes de Sousa] para 
que ordenasse ao provedor e oficiais da Casa da Índia que informassem sobre uns 
documentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 36. 
 

37-  1636, Novembro, 12 – Dezembro, 29, Guimarães, Velesmalaga. 
CARTAS (2) ao rei [D. Filipe III] a primeira, de Félix Rebelo de Faria, sobre o cofre 
de duas chaves que mandara fazer para depositar o dinheiro das armas arrecadado 
na comarca de Guimarães; a segunda, do [conselheiro do Conselho de Portugal na 
corte de Madri] conde de Linhares [D. Miguel de Noronha] sobre os 
acontecimentos com sua nau no mar Mediterrâneo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 37. 
 

38-  ���� 1636, Novembro, 19 - Dezembro, 9, Lisboa 
DESPACHOS (3) do Conselho da Fazenda ordenando, o primeiro, que se fizesse os 
despachos necessários conforme a resolução de uma consulta referente à comarca 
da Torre de Moncorvo; e o segundo, para que tesoureiro da moeda [André de 
Almeida] informasse um documento, ouvindo, para tanto, os oficiais da moeda e 
outros peritos sobre os danos e inconveniências no fabrico dos tostões e sobre 
quantos se hão de fazer com cada marca de prata e qual peso deverá ter cada um; o 
terceiro, ao provedor dos armazéns, Vasco Fernandes César, para que declarasse os 
nomes dos capitães do Terço da armada do Brasil, que viera de Cádis.  
Anexo: cartas, informação, lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 38. 
 

39-  [ant. 1636, Novembro, 25] 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Casa da Índia ao rei [D. Filipe III] solicitando 
que se ordenasse ao tesoureiro-mor que entregasse ao tesoureiro daquela Casa os 
seus ordenados atrasados, como se fez com os oficiais dos armazéns. 
Anexo: lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 39. 
 

40-  1636, Novembro, 29, Porto. 
CARTA dos oficiais da Câmara da cidade do Porto à princesa regente [duquesa de 
Mântua, D. Margarida de Sabóia] justificando o fato de não poderem pagar o 
ordenado aos sargentos-mores Antônio da Fonseca e Francisco Pereira da Cunha, 
que aquela princesa havia enviado àquela cidade para sua defesa. 
Anexo: carta (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 40. 
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41-  1636, Novembro, 30. 
PARECER do Conselho da Fazenda sobre a pessoa que iria para o lugar de Luís 
Martins Pinheiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 41. 
 

42-  1636, Dezembro, 6 - 28. 
DECRETOS (4) da princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, 
ordenando ao Conselho da Fazenda, o primeiro, que tomasse providências para 
prevenir a cobrança dos direitos reais sobre as fazendas que traz, se a nau da Índia 
entrasse nos portos de Málaga, Gibraltar ou Cádis; o segundo, que atendessem ao 
governador do Algarve, Gonçalo Coutinho, que se queixara da falta de dinheiro; o 
terceiro, que o tesoureiro-mor lembrasse ao conselheiro do Conselho da Fazenda, 
Rodrigo Botelho, que aplicasse o dinheiro da arca no provimento da armada e no 
pagamento dos soldados e fizesse certidão do crédito concedido por Francisco 
Ribeiro de Carvalho; o quarto, que convocasse a Simão de Sousa para dar 
explicações acerca da moeda. 
Anexo: escritos, despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 42. 
 

43-  1636, Dezembro, 10 - 19, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento de Antônio Gomes de Elvas, solicitando que se mandasse o 
provedor dos armazéns [Vasco Fernandes César] pagar as suas casas que foram 
ocupadas com prisioneiros holandeses; a segunda, sobre o requerimento do 
escrivão da Casa da Índia e mordomo da festa de São Tomé, Antônio Carneiro da 
Silva, solicitando que fosse deferido o pedido para a cera da dita festa, já que se 
aproximava o seu dia; a terceira, sobre a memória do feitor das madeiras de pinho, 
Agostinho Dias, alegando que, para se fazer o corte das madeiras de carvalho, para 
terminarem a construção dos galeões, era preciso que fosse paga uma folha 
corrente referente a uns cortes de madeira que a Fazenda devia aos proprietários 
das terras de onde elas tinham sido retiradas; a quarta, sobre se mandar, por meio 
do secretário [das mercês e Expediente], Francisco de Lucena, ao general João 
Pereira Corte Real, os alardos (resenhas) que tinham sido feitos da gente do mar. 
Anexo: requerimentos, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 43. 
 

44-  [ant. 1636, Dezembro, 23] 
REQUERIMENTO ao rei [D. Filipe III] do moço da câmara dos quarenta do serviço 
do Paço, Manuel de Almeida, solicitando que fosse dada ordem ao tesoureiro-mor 
para que lhe pagasse o que lhe era devido. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 44. 
 

45-  1636, Dezembro, 29, Miranda. 
OFÍCIO de Manuel Camacho de Brito ao provedor e contador da Fazenda na 
comarca de Miranda, Pedro Garcia Penalves, solicitando que este escrevesse aos 
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oficiais das câmaras e fintadores daquela comarca, mandando o traslado da ordem 
real sobre repartição das armas. 
Anexo: cartas, despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 8-A, pasta 45. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 9 (1637–1638) 
N.º de pastas descritas: 42 
Assuntos: Arroz, pimenta, fintas, pólvora, breu, enxárcia, linho cânhamo, vinho, sabão preto, 
carnes e armas; armada de pernambuco; armas para a armada do Brasil; rendimento de 
águas e da Casa da Fruta; cobrança de impostos, solicitação de pagamentos atrasados, 
ofícios, empregos, e cumprimento de mandados; embargo de lonas; fundição de tostões e 
meios tostões; minas de ouro e prata em Tomar; pólvora de Múrcia; construção de 
embarcações; Festa de São Tomé; corte de madeiras; alojamento de soldados; contrato do 
Consulado; direitos das fazendas, imposto dos 3 %; jornada de Pernambuco. 
 

1-  ���� 1637, Janeiro, 10 – Outubro, 22 
ESCRITOS (4) sobre uma partida de arroz já pesada, mas que ainda não se tinha 
resolvido o preço pela qual seria comercializada; o segundo, sobre a reunião do 
provedor da Casa da Índia com alguns comerciantes para pedir dinheiro à conta 
da pimenta que ia chegar; o terceiro, de Rodrigo Garcia Penalvo e Francisco 
Teixeira de Moraes sobre as fintas (contributos) arrecadadas; e o último do escrivão 
do Conselho da Fazenda, Afonso de Barros Caminha ao [conselheiro do Conselho 
da Fazenda] Francisco de Valcasar, sobre a pólvora que Antônio Grafion ficou de 
enviar na armada do Brasil. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 1. 
 

2-  ���� 1637, Janeiro, 14 – Julho, 10, Lisboa 
DESPACHOS do Conselho da Fazenda mandando que o provedor dos Armazéns, 
Vasco Fernandes César, informasse a artilharia existente para se armar os galeões 
da armada do Brasil; o segundo, para que se faça mandado ao provedor do Porto 
para entregar ao corregedor do Crime e desembargador da Relação do Porto, 
Lourenço Coelho Leitão o dinheiro do rendimento [da água]; e o último sobre os 
galeões que deveriam vir para Lisboa e cobrança de impostos no Porto e arredores 
por causa da armada. 
Anexo: carta, carta régia (cópia) informação, despachos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 2. 
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3-  [ant. 1637, Janeiro, 19 - Março, 5] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. Filipe III] o primeiro do conde de Sabugal, 
solicitando pagamentos atrasados, visto que há quatro meses tem provisão e 
despacho para ser pago pela Casa da Índia e não o foi; o segundo, do escrivão dos 
fornos e moinho de Val de Zevro, Lucas da Maia, solicitando pagamentos 
atrasados; o terceiro, do licenciado João Jácome do Lago, solicitando um dos 
empregos no lançamentos das sisas pela experiência que tem; o quarto, do 
cavaleiro fidalgo e feitor das madeiras do Ribatejo, João da Fonseca Coutinho, 
solicitando que se cumpram os mandados para as autoridades de Santarém e Vila 
Franca enviarem barcos para buscar as madeiras que cortou por ordem régia; e o 
último, do escrivão dos pinhais e fábricas das madeiras de Leiria, Simão Álvares 
da Costa, solicitando alvará, para que por sua morte, o seu enteado Plácido de 
Araújo de Melo possa ser nomeado no seu cargo. 
Anexo: certidões, lembrete, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 3. 
 

4-  ���� 1637, Janeiro, 24, Viseu – Outubro, 29, Santarém 
OFÍCIOS (2) o primeiro do provedor de Viseu, Manuel Pereira Franhos, sobre as 
fintas que se fizeram [para a armada de Pernambuco] e que informe o dinheiro das 
armas; o segundo, de Francisco Coutinho, sobre ter enviado barco para carregar as 
madeiras cortadas, mas que no processo foi apanhado por uma cheia que 
inutilizou boa parte das mesmas. 
Anexo: escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 4. 
 

5-  1637, Fevereiro, 1 – Junho, 4, Miranda, Lisboa [Porto] 
CARTAS (3) ao rei [D. Filipe III] a primeira do corregedor de Miranda, Manuel 
Camacho de Brito, informando ter feito a diligência para averiguar o dinheiro 
arrecado e enviado; a segunda do [comendador] contador-mor, Bartolomeu Luís, 
sobre a ordem para fechar todas as receitas que estiverem feitas sobre os 
tesoureiros e executores em um prazo de dois meses; a terceira, do [corregedor do 
Crime e desembargador da Relação do Porto] Lourenço Coelho Leitão, sobre a 
ordem para embargar todas as lonas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 5. 
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6-  1637, Fevereiro, 9 – Agosto, 3, Lisboa 
DECRETOS (3) da princesa regente [duquesa de Mântua] D. Margarida de Sabóia, 
ordenando que se averigúe a dilação em se cumprir a ordem para mandar vir 
carpinteiros e calafates de todo o Reino para a obra do galeão Santo Antônio e 
pedindo conta do estado do galeão São Bento; o segundo, mandando retardar o 
processo de proposição de pessoas, das consultas em anexo, para as praças de 
capitão e de guerra, visto existirem outras prioridades; o terceiro, sobre o não 
cumprimento da ordem para a fundição dos tostões e meios tostões, querendo 
saber o motivo da dilação. 
Anexo: escrtios, relação, despacho, requerimentos, consultas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 6. 
 

7-  1637, Fevereiro, 17, Cádis 
CARTA do capelão frei Belchior dos Reis ao rei [D. Filipe III] sobre não terem 
amparado aos enfermos da armada desta Coroa. 
Anexo: bilhete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 7. 
 

8-  [ant. 1637, Março, 2] 
REQUERIMENTO de Antônio de Lemos de Almeida ao rei [D. Filipe III] 
solicitando o lugar de tesoureiro do consulado da Alfândega de Lagos. 
Anexo: lembrete, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 8. 
 

9-  [ant. 1637, Março, 5] 
REQUERIMENTO de Cecília da Costa Miranda ao rei [D. Filipe III] solicitando o 
pagamento dos soldos atrasados do seu falecido marido, Domingos Gonçalves 
Maduro, que servia na nau Sacramento. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 9. 
 

10-  1637, Março, 9 – 30, Lisboa 
DECRETOS (2) da princesa regente [duquesa de Mântua] D. Margarida de Sabóia, 
ordenando que se pague a João Alves os moios de trigo que lhe tomaram para o 
biscoito das naus; e o segundo, ordenando que o capitão-mor durma a bordo da 
naveta para na quarta-feira sem falta "fazer-se a vela". 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 10. 
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11-  1637, Março, 18 – Julho, 6, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre a 
carta de Pedro de Almeida de Vasconcelos, ouvidor da armada desta coroa que 
está em Cádis, acerca das letras que utilizou naquela cidade; a segunda, sobre a 
carta do capitão João Guedes Alcoforado em razão de o socorrerem e a seus 
soldados; a terceira, sobre a ida do doutor Antônio de Mariz Carneiro haver de ir 
tirar devassa das alfândegas da cidade do Porto e das vilas de Buarcos, Aveiro, 
Vila do Conde, Viana e Caminha, a quarta, sobre a petição de Pedro de Baeça que 
se comprometeu em fazer artilharia para [a armada] e solicita que pessoas 
experientes analisem a artilharia por ele feita a fim de receber seus pagamentos; e a 
última, sobre o requerimento do mercador holandês, solicitando o pagamento de 
certa fazenda que deu para a armada que foi a Cádis. 
Anexo: cartas, consulta, despacho, alvarás, carta régia (cópia de capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 11. 
 

12-  ���� 1637, Março, 23, Lisboa 
CERTIDÃO do escrivão dos Armazéns, Antônio Prego Velho, sobre ter reformado 
os capitães de algumas companhias que foram na primeira armada ao Brasil, 
incorporando suas companhias na de outros capitães da nova armada desta coroa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 12. 
 

13-  ���� 1637, Abril, 2 – Julho, 2 
CARTAS RÉGIAS (2) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe III] sobre as armas para 
o apresto da armada de socorro ao Brasil, e licença para se tirar 8 mil armas de 
Biscaia; a segunda, sobre não ter ido a Cabo Verde o desembargador Antônio de 
Mariz Carneiro como lhe tinha sido ordenado. 
Anexo: despachos, cartas, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 13. 
 

14-  ���� 1637, Abril, 2 – Fevereiro, 2 
CARTAS RÉGIAS (3) (cópias) do rei [D. Filipe III] a primeira, ao licenciado 
Bernardo de Sampaio de Moraes, ordenando que tudo o que for arrecadado e todo 
o dinheiro dos direitos das Fazendas da Índia seja para o apresto da armada que 
vai de socorro ao Brasil; a segunda, à princesa regente [duquesa de Mântua, D. 
Margarida de Sabóia] sobre a nova fundição da moeda para o socorro do Brasil; e a 
última, assinada pela princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de 
Sabóia em nome do rei [D. Filipe III] dirigida ao deão, dignidades, cônegos e mais 
cabido da Sé do Bispado de Miranda, a quem dá conhecimento do socorro enviado 
ao Brasil em 1635 e das armadas que se estão aprestando em Cádis e em Lisboa no 
momento, afirmando que todos devem concorrer, pois parar o apresto destas 
armadas é o mesmo que entregar o Brasil aos inimigos, e perder o Brasil reduziria 
os vassalos desta Coroa à miséria. 
Anexo: listas, informações, 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 14. 
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15-  [ant. 1637, Junho, 10 – Agosto, 20] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de João Francisco Roiz, 
solicitando licença para a sua custa, entrar nas terras de particulares em Tomar 
para descobrir minas de ouro e prata, o segundo, do guarda-mor das naus da 
Índia, Duarte Sodré da Gama, solicitando ordem para o tesoureiro-mor proceder 
ao pagamento de sua casa, como sempre fez; o terceiro, do soldado do terço da 
armada, Miguel Cabral da Câmara, solicitando pagamento dos meses em que 
esteve doente; e o último, dos mestres e contramestres da Ribeira das naus, 
solicitando aumento na jornada, visto o aumento de trabalho e o pouco dinheiro 
que recebem normalmente. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 15. 
 

16-  1637, Julho, 1 – Agosto, 12 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre se 
mandar socorrer com dinheiro a gente que está nos galeões que vieram de Cádis; 
por se lhe acabarem os mantimentos e mandá-los sair a terra enquanto se lhes 
ordena o alojamento; a segunda, sobre carta do corregedor do Crime da Relação do 
Porto, Lourenço Coelho Leitão sobre os estado dos galeões São Filipe e São José; a 
terceira, sobre as armas de Biscaia; e a última, sobre um escrito do provedor dos 
Armazéns [Vasco Fernandes César de Meneses] acerca da diligencia com Nicolau 
Pavez no apresto de sua nau para ir buscar a pólvora que Antônio Grafião tem 
feito em Murcia por conta desta coroa. 
Anexo: consulta, cartas, decreto, certidão, portaria, escrito, despachos, listas, 
relações, provisão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 16. 
 

17-  1637, Julho, 4 – Outubro, 22 
CARTAS (4) ao rei [D. Filipe III] a primeira, de Pedro Ferraz Barreto acerca do 
navio Nossa Senhora do Rosário que se encontra no Rio da Telha há mais de 4 
anos; a segunda, de Manuel da Fonseca sobre a compra de armas e o envio delas; a 
terceira, de Antônio Couceiro, sobre o envio de panos de linho para o tesoureiro 
dos armazéns como lhe fora ordenado pelo Conselho da Fazenda; a quarta, de João 
de Medeiros Correia, sobre o linho recolhido em Moncorvo. 
Anexo: auto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 17. 
 

18-  1637, Julho, 25, Lisboa 
MANDADO do governador da Relação do Porto e presidente do Conselho da 
Fazenda, conde de Miranda [D. Diogo Lopes de Sousa] ordenando ao juiz da 
Távola de Setúbal, Francisco Rebelo Rodovalho, que compre a enxárcia que foi ver 
Francisco Nunes Cordoeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 18. 
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19-  1637, Agosto, 17 
ATESTADO de André Leitão declarando o estado da nau capitânea que está em 
Málaga e da qual é contra-mestre. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 19. 
 

20-  1637, Setembro, 9 – Outubro, 9 
CERTIDÕES de Antônio da Silva, confirmando que tem em seu poder um 
despacho do Conselho da Fazenda ordenando que não pague os ordenados de 
capitão geral da armada desta Coroa a D. Jorge de Mascarenhas; a segunda, de 
João Cotrim, sobre um despacho para nomear João do Lago como patrão-mor da 
Ribeira e armadas reais. 
Anexo: nomeação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 20. 
 

21-  1637, Setembro, 12 – Outubro, 27, Lisboa 
CONSULTAS (6) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o 
requerimento de Manuel Mestre Cochilha, que pede o ofício de juiz de Beja; a 
segunda, sobre o requerimento de Pascoal de Brito que pede o ofício de guarda do 
consulado de Viana; a terceira, sobre o pedido de D. Fernando de Castro, soldado 
da companhia dos Valões, solicitando licença para assistir nesta cidade devido a 
causa contra os assassinos de seu irmão que foi alferes da dita companhia, a 
quarta, do general João Pereira Corte Real, solicitando pagamento do soldo da 
jornada que fez a Cádis; a quinta, sobre Miguel de Cabedo Mourinho, solicitando 
restituição do cargo de capitão de mar e guerra; e a última, sobre os carpinteiros do 
Porto que são necessários em Lisboa para acabar os galeões. 
Anexo: carta, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 21. 
 

22-  [ant. 1637, Outubro, 10 – post. 1637] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Miguel Coelho, 
solicitando licença para carregar vinhos; o segundo, de Jerónimo Pacheco da Silva, 
solicitando ordenado de quando serviu de administrador do sabão preto da cidade 
de Lisboa; o terceiro, de Afonso Guedes Alcoforado, alferes da companhia do 
capitão João Guedes Alcoforado, solicitando pagamento de soldos; o quarto, de 
Lourenço Tavares, solicitando provisão para sua mãe não receber pensão do 
rendimento do ofício de escrivão do consulado da vila de Aveiro do qual é 
proprietário desde o falecimento de seu pai; e o último, do almoxarife da casa das 
carnes, Antônio da Silva, solicitando a entrega do livro de 1637 do contrato das 
carnes para fechar as contas. 
Anexo: certidões, cartas, despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 22. 
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23-  1637, Outubro, 16 - 27, Lisboa 
DESPACHOS do Conselho da Fazenda, sobre o provimento de um ofício em 
Santarém; e o segundo, mandando o feitor da fábrica de galeões do Porto, Rodrigo 
Antonio Bravo enviar carpinteiros para Lisboa. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 23. 
 

24-  1637, Novembro, 9 – Dezembro, 23, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre se cometer a 
leva da gente voluntária em Santarém a Rui de Moura Teles, as de Leiria, Tomar e 
Coimbra ao conde de Castelo Melhor, as de Guimarães a Manuel Machado de 
Miranda, e as de Braga e seus distritos a Rui de Matos de Noronha; a segunda, 
sobre dinheiro para a festa de São Tomé; a terceira, sobre o pedido do mestre do 
navio Nossa Senhora do Rosário, Inácio dos Reis Lopo, surto no Porto, solicitando 
vir para Lisboa fora do comboio; e a última, sobre o corte das madeiras para a 
fábrica das naus. 
Anexo: consulta, requerimentos, atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 24. 
 

25-  1637, Novembro, 15, Cascais 
CARTA de Paulo de Moraes Pacheco ao rei [D. Filipe III] sobre não ter novidades 
sobre a nau da Índia, que até o presente não chegou. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 25. 
 

26-  1637, Novembro, 16, Cascais 
CARTA de Melchior de Lemos [...] ao rei [D. Filipe III] sobre alojamento para 
soldados, mencionando a companhia de Rui Pires da Veiga. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 26. 
 

27-  1637, Novembro, 20, Lisboa 
CARTA de [oficial dos Armazéns] Luís César, ao rei [D. Filipe III] sobre os 
soldados que o marquês de Porto Seguro [D. Afonso de Lancastre] mandou 
prender nas tercenas [armazéns] e troncos [cadeias]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 27. 
 

28-  1638, Janeiro, 4, Lisboa 
RELAÇÕES dos rendimentos da casa da fruta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 28. 
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29-  ���� 1638, Janeiro, 4 - 6, Málaga 
CARTAS do [oficial da Casa da Índia que está em Málaga] Bernardo Sampaio de 
Moraes, e outros ao rei [D. Filipe III] dando conta da entrega da artilharia para o 
galeão, da descarga da pimenta e de tudo o que se tem que pagar com os impostos 
arrecadados da dita pimenta, os direitos das fazendas da nau da índia que chegou 
a Málaga, a remissão de algumas tomadias, e assuntos relacionados com a entrega 
do galeão para a armada de socorro ao Brasil; a segunda, sobre as ordens confusas 
e os pagamentos a serem feitos por conta do despacho do galeão e dos 40 mil 
escudos ainda devidos. 
Anexo: requerimento, cópia de regimento, carta, carta régia (cópia) escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 29. 
 

30-  [ant. 1638, Janeiro, 8 – 14] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Britis de Lara, 
solicitando que o quarto quartel do seu juro seja pago normalmente na Alfândega 
de Aveiro, sem se levar em conta o empréstimo que o rei quer fazer destes juros 
em todas as alfândegas do Reino; o segundo do juiz de fora de Torre de Moncorvo, 
João de Medeiros Correia e do escrivão Mateus de Sá Pereira, solicitando salários 
convenientes a seus cargos; o terceiro, do provedor de Viana, Antão de Faria Palha, 
solicitando ordenado. 
Anexo: cartas, certidões, carta régia (cópia de capítulo) certidão, cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 30. 
 

31-  1638, Janeiro, 12 – Fevereiro, 6, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre a 
nomeação de Paulo de Carvalho como juiz conservador de todas as coisas tocantes 
ao contrato do consulado, de que são contratadores Pedro de Baeça e Jorge Gomes; 
a segunda, sobre os capitães Luís de Avelar Souto e Antônio de Gouveia do Vale 
que pedem cumprimento da mercê para serem capitães de mar e guerra, 
particularmente dos galeões do Porto; a terceira, sobre se remeter o dinheiro 
necessário para o [corregedor do Crime e desembargador da Relação do Porto] 
Lourenço Coelho Leitão, para a fábrica das lonas no Concelho da Maia; a quarta 
sobre os militares que pedem cumprimento de patentes ou provimentos em 
companhia, a saber: Antônio de Azevedo, Bartolomeu de Carvalho, Diogo de 
Arcos Malafaia e Pedro Cadena Corte Real; e a última, sobre o general João Pereira 
Corte Real que pede pagamento de soldo desde o dia em que chegou de Cádis até 
o presente. 
Anexo: carta, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 31. 
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32-  1638, Janeiro, 19 - Fevereiro, 18 
DESPACHOS (2) do Conselho da Fazenda ordenando que se faça provisão para o 
[corregedor do Crime e desembargador da Relação do Porto] Lourenço Coelho 
Leitão, não deixar que cortem madeira que sirva para fabricar navios; e a segunda, 
para que se passe mandado para Manuel da Fonseca. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 32. 
 

33-  ���� [ant. 1638, Janeiro, 21 – Janeiro, 30] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro do provedor da Casa da 
Índia, Rui Fernandes da Almada, solicitando o pagamento das taras da pimenta 
que descarregou em Málaga, que lhe pertencem, conforme o mandado que 
apresenta, e que o licenciado Bernardo de Sampaio não quis lhe entregar; o 
segundo, dirigido à princesa regente [duqesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia] 
dos filhos de Luís Caduo, solicitando o pagamento de mais de um conto de réis da 
enxárcia e linho cânhamo devidos a seu pai; o terceiro, de Cristóvão Ferraz, 
solicitando ir como escrivão de qualquer embarcação da armada que vai para o 
Brasil; e o último dos pilotos da barra. 
Anexo: mandados (traslados) carta, despacho, requerimentos, alvará (cópia) 
requerimento, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 33. 
 

34-  ���� [ant. 1638, Fevereiro, 1 - 25] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. Filipe III] do capitão Manuel Soares Pato, 
solicitando permissão para levantar companhia e ir na armada [do Brasil]; o 
segundo, do soldado Antônio de Brito, dirigido à princesa regente [duquesa de 
Mântua, D. Margarida de Sabóia] solicitando pagamento de ordenados para pagar 
suas despesas de embarque na armada do Brasil; o terceiro, de João de Almeida de 
Abreu, solicitando a serventia do ofício de guarda da Casa da Índia por 6 meses; o 
quinto, de Antônio de Fonseca da Mesa, solicitando certidão do escrivão dos 
depósitos da Corte, Luís Carvalho de Mesquita, para juntar a outro requerimento, 
e o sexto, do capitão inglês Thomás Guilherme, solicitando pagamento das armas 
que trouxe de Biscaia para o apresto da armada do Brasil. 
Anexo: certidões, requerimento, carta régia (cópia de capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 34. 
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35-  ���� 1638, Fevereiro, 13 – Março, 9 
CARTAS (4) ao rei [D. Filipe III] a primeira, de João da Fonseca, sobre um auto 
acerca do imposto dos três por cento da Alfândega do Porto; a segunda, de 
Damião de Sousa de Meneses, solicitando ordens sobre se deve passar já ao Porto, 
com os homens que levantou para a jornada de Pernambuco; a terceira, de D. 
Simão Mascarenhas, dando conta das dívidas e do dinheiro necessário para o 
galeão que está sob sua guarda; e a última, do [Pero] de Figueiredo, dando conta 
dos celeiros de Moura e Serpa. 
Anexo: carta, decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 35. 
 

36-  1638, Fevereiro, 15, Março, 31 
OFÍCIOS (2) de Álvaro Elias sobre madeiras e pregaduras para naus; e o segundo 
de Rui Fernandes de Almada sobre estar em pregão as roupas pretas desta casa [da 
Índia] 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 36. 
 

37-  [ant. 1638, Fevereiro, 25 – Março, 2] 
REQUERIMENTOS (4) sendo o 1º, o 3º e o 4º ao rei [D. Filipe III] o primeiro do 
capitão Diogo de Freitas Mascarenhas, solicitando pagamento de soldos, visto ter 
se ausentado com licença; o segundo de Antônio da Fonseca, solicitando certidão 
do escrivão da receita para bem de seus requerimentos; o terceiro, de Diogo Baião 
de Resende, solicitando o ofício que foi de seu pai por mais de 50 anos, de escrivão 
do recebimento e embarque de madeiras no porto da Pederneira; o quarto, de 
Agostinho da Rocha de Almada, solicitando despacho que declare que serve o 
ofício de provedor da comarca de Setúbal por ter ordem régia para tal, a fim de 
responder as dúvidas do ouvidor. 
Anexo: requerimentos, cartas, instrumento em pública forma, certidões, alvará. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 37. 
 

38-  [1638, Março, 2, Lisboa] 
ALVARÁ (cópia) do rei [D. Filipe III] ordenando ao corregedor de Tomar e juiz de 
fora de Abrantes que libere barcos para ir carregar madeiras no porto de Abrantes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 38. 
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39-  1638, Março, 3 – 18, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre 
um pagamento de uma mercê em dinheiro que pede o escrivão da carga e descarga 
das naus da Índia, Vasco Nabo de Mendonça; a segunda, sobre a desavença física 
ocorrida entre o executor-mor Bartolmeu Dias Ravasco e o licenciado Diogo 
Botelho, em que acabou preso no Limoeiro, o último; a terceira, sobre um capítulo 
da carta do corregedor do Crime e desembargador da Relação do Porto, Lourenço 
Coelho Leitão em que avisa que não há armas para se armarem os soldados de 
Viana que ali vão embarcar; a quarta, sobre se recolherem as armas dadas as 
companhias dos aventureiros; a quinta, sobre o requerimento de Joana da Silva e 
Meneses que pede pagamento do juro que recebe pela Casa da Índia. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 39. 
 

40-  ���� [ant. 1638, Março, 10 – post. Março, 25] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do capitão de Infantaria da 
vila de Sesimbra, Luís Carvalho de Vargas, sobre os direitos das fazendas; o 
segundo, do feitor das madeiras da comarca de Coimbra, Manuel Gomes Pereira, 
solicitando mandado para pagar breu; o terceiro, dos contratadores do Consulado 
e do assento para o Brasil, Pero de Baeça e Jorge Gomes, solicitando que se nomeie 
pessoas para receber as fazendas que tem obrigação de entregar; o quarto, de 
Antônio Rodrigues de Sampaio, solicitando pagamento dos soldos atrasados como 
sargento da leva, visto ter ajudado a levantar gente na Guarda sob a ordem do 
coronel Diogo de Mendonça Furtado. 
Anexo: carta, mandado (traslado) certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 40. 
 

41-  1638, Março, 11 – 31 
CARTAS (4) ao rei [D. Filipe III] a primeira, de Antônio Galvão Furtado sobre a 
cobrança dos linhos de Santarém; a segunda, do [oficial da Casa da Índia que está 
em Málaga] Bernardo Sampaio de Moraes, sobre a expedição de uma nau inglesa, 
a terceira, do mesmo, sobre as complicações para embarcar as fazendas da nau 
Nossa Senhora da Saúde na nau inglesa; a última, dos oficiais da Casa da Índia que 
estão em Málaga, sobre o cumprimento da ordem para dar ajuda aos contratadores 
dos portos secos para cobrarem os direitos que lhes pertencem das fazendas que 
vieram na nau Nossa Senhora da Saúde. 
Anexo: carta, carta (cópia) certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 41. 
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42-  [post. 1638, Março, 25 – ant. Março, 30] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Pero Borges de Oliveira, 
solicitando confirmação ou reforma no cargo de alferes da Companhia do coronel 
Diogo de Mendonça, pelo auxílio que deu no levantamento de soldados na 
Guarda; o segundo, do mestre da caravela Francisco Luís Marques, solicitando que 
se solte o marinheiro Domingos de Almeida, preso pelo provedor de Leiria, a fim 
de cumprir a ordem para ir buscar breu e madeira na Pederneira e levar para a 
Ribeira das naus; o último, do lavrador Francisco João, solicitando ser solto, visto 
não ser homem do mar e sim lavrador, ser casado, estar doente, e ter marinheiros 
na vila de Setúbal que deveriam estar embarcados no lugar do suplicante que só 
foi preso para servir na armada por ser de fora da dita vila. 
Anexo: certidões, requerimento, rol, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9, pasta 42. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 9-A (1638–1640) 
N.º de pastas descritas: 30 
Assuntos: Fazendas, lonas, arcos, pimenta, fio, linho cânhamo, pólvora, artilharia, sal, queijo 
de flandres, pau-brasil, sisa, vinho e prata; corte e condução de madeiras; solicitação de 
soltura, pagamentos atrasados, cargos, juros, ofícios e soldos; socorro de soldados e alferes; 
fabricação de embarcações; empréstimo de artilharia a Coroa de Castela; jornadas de 
Pernambuco; luta contra hereges no Brasil; embargo de naus; feira de Tavira; socorro do 
Brasil. 
 

1-  ���� 1638, Abril, 9 – Maio, 31, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre as 
pessoas que pedem os contratadores do Consulado e assento do Brasil, Pedro de 
Baeça e Jorge Gomes Alemo, para a entrega das fazendas de seu assento; a 
segunda, sobre o dinheiro a ser enviado ao [corregedor do Crime e desembargador 
da Relação do Porto] Lourenço Coelho Leitão para pagar as lonas e os arcos; a 
terceira, sobre o pedido do capitão do Terço da Armada desta Coroa, Nicolau de 
Sousa de Vasconcelos, que requer o pagamento de soldos atrasados; e a quarta, 
sobre se pagar aos feitores das madeiras o dinheiro necessário para a condução 
delas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 1. 
 

2-  [ant. 1638, Abril, 21 – Maio, 8] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Antônio Gomes de 
Oliveira, solicitando que o provedor ponha o cumpra-se no seu mandado para 
retornar a serventia de tesoureiro do Consulado da Alfândega, visto estar 
restabelecido, ainda ter provimento e ter servido impecavelmente no mesmo; o 
segundo, do mercador em Aveiro, Lázaro Pereira, solicitando ser solto da armada, 
por não ser marinheiro, ter mulher e filhos para sustentar, e que o desobrigue e ao 
seu fiador; o Terceiro, dos contratadores da távola real e mesa mestral de Setúbal, 
Rodrigo Alvares e Manuel Antunes, solicitando que o desembargador Antônio de 
Mariz Carneiro seja nomeado conservador do dito contrato. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 2. 
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3-  [ant. 1638, Maio, 8 – Junho, 1] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, da freira professa no 
mosteiro de Santa Ana de Viana, Margarida de Meneses, solicitando o pagamento 
dos juros pagos pelo almoxarife, visto ser dinheiro de umas missas pagas na capela 
da Santíssima Trindade; o segundo, de Leonel de Sousa de Lima, solicitando o 
ofício de feitor de Angola que está vago; o terceiro, de Ana Borralha, solicitando o 
pagamento do terceiro quartel dos juros do ano passado no almoxarifado de 
Setúbal; o último, de Antônio da Fonseca, não é dirigido ao rei, solicitando certidão 
da carta de depositário da cidade de Lisboa, que está em poder do escrivão da 
Câmara, Jacinto Monteiro. 
Anexo: certidões, carta, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 3. 
 

4-  1638, Maio, 8 – Outubro, 24 
OFÍCIOS (3) sendo o primeio de Melchior de Quadros ao conselheiro do Conselho 
da Fazenda, [capitão-de-mar-e-terra] Tomás de Ibio Calderón, sobre a cobrança 
dos direitos das fazendas; o segundo, do juiz da Távola de Setúbal, Francisco 
Rebelo Rodovalho, sobre o envio de caravelas; o último é um traslado de um ofício 
de Gonçalo Pinto Soares a Diogo Fernandes da Rocha, sobre os 5% que Manuel 
Fernanes Monteiro requer, mencionando a chegada da nau da pimenta, e o envio 
de fato. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 4. 
 

5-  [ant. 1638, Maio, 9] 
INFORMAÇÃO de D. Diogo Lobo sobre os montantes a serem pagos dos socorros 
aos soldados, aos alferes e aos sargentos da Ilhas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 5. 
 

6-  1638, Maio, 10 – Junho, 17 
CARTAS (4) ao rei [D. Filipe III] a primeira, de Pedro [...] Leitão, sobre os soldados 
alojados no Castelo de Almada; a segunda, de Julião [Figueira] sobre a má 
cobrança do linho cânhamo em Pinhel; a terceira, do [oficial da Casa da Índia que 
está em Málaga] Bernardo Sampaio de Moraes, sobre a ordem para entregar a 
pólvora e artilharia da nau Nossa Senhora da Saúde; a quarta, do [corregedor do 
Crime e desembargador da Relação do Porto] Lourenço Coelho Leitão, sobre a 
chegada de navios com soldados e artilheiros no Porto, com 20 peças de artilharia, 
mas sem pólvora, informando a falta de dinheiro para socorrê-los. 
Anexo: certidões, cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 6. 
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7-  [ant. 1638, Junho, 2 – 9] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Luís Marques Pinto, 
solicitando licença para nomear pessoa para levantar os 30 moios de sal dos quais 
já pagou os direitos; o segundo, de Francisco de Barros de Vila Real, solicitando 
arrendamento da cobrança do direito do real da água de Vila Real; o terceiro, de 
Luís de Paiva de Vasconcelos, solicitando reforma de consulta para que se lhe 
assente praça de capitão para levantar companhia; e o quarto, de Luís Nunes 
Coronel, solicitando mandado para comprar breu pelo mesmo preço que se 
compra para a Fazenda Real, visto estar construindo uma caravela para buscar 
madeiras na Batalha, para as obras de um mosteiro que está levantando em 
Campolide. 
Anexo: certidões, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 7. 
 

8-  1638, Junho, 4 – 30, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] respectivamente 
sobre a cobrança das armas de fogo que se deram a fidalgos e outras pessoas; a 
artilharia e pólvora que se mandou tomar para a Coroa de Castela da nau da Índia 
Nossa Senhora de Penalonga que foi a Málaga; sobre o pagamento de soldo que 
pede o capitão Luís da Lomba de Araújo referente à jornada de Elvas; a última, é 
uma minuta, sobre a segunda nomeação para o cargo de contador-mor, nomeando-
se em primeiro lugar a Gaspar de Abreu. 
Anexo: lembretes, informações, abaixo-assinado, consultas (minutas) pareceres 
(minutas). 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 8. 
 

9-  [ant. 1638, Junho, 10 – 16] 
REQUERIMENTOS (3) sendo o 1º e o 3º ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Paulo 
de Faria Barbosa, solicitando a propriedade do ofício de escrivão do consulado da 
Alfândega de Viana; o segundo, de Pedro Corneles, contratador do paço da 
madeira, solicitando certidão da 7º condição de seu contrato; o terceiro de João 
Moreno, solicitando traslado da provisão do registro dos livros da Fazenda de 19 
de Novembro de 1614. 
Anexo: carta, instrumento de justificação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 9. 
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10-  1638, Junho, 16 – Julho, 29 
DESPACHOS (5) do Conselho da Fazenda, o primeiro, sobre [artilharia]; o 
segundo, referente à uma consulta da Junta das composições sobre o que se tratou 
com Pedro Vaz de Sá; o terceiro, sobre a nomeação dos escrivães dos galeões; o 
quarto, para que se passe mandado para Francisco Rebelo Rodovalho comprar 50 
quintais de [queijos] de flandres; o quinto, para que se faça mandado para o 
mesmo Rodovalho por causa das carretas que devem vir para Lisboa com o capitão 
Tomé [Matiz]. 
Anexo: requerimentos, decreto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 10. 
 

11-  1638, Junho, 28 – Agosto, 7, Málaga, Porto, Lisboa, Porto 
CARTAS (4) ao rei [D. Filipe III] a primeira, do [oficial da Casa da Índia que está 
em Málaga] Bernardo Sampaio de Moraes, sobre a entrega da pólvora da nau 
Nossa Senhora da Saúde, o pouco que se lançou na nau que foi posta em pregão e 
sua tentativa de fazer cumprir as ordens régias; a segunda, do [corregedor do 
Crime e desembargador da Relação do Porto] Lourenço Coelho Leitão, sobre o 
contador-mor ter tomado as contas dos oficiais do recebimento do consulado que 
está aplicado à fábrica dos galeões do Porto; a terceira, de Francisco de Moraes 
[Caldeira] sobre o requerimento de Diogo de Tovar, que serviu como capitão de 
cavalos, informando seu procedimento e seus vencimentos. 
Anexo: escrito, carta, auto (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 11. 
 

12-  [ant. 1638, Junho, 29 – Julho, 19] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do almirante João de 
Siqueira Varejão, solicitando que se vejam novamente os papéis da devassa tirada 
contra a sua pessoa, devido a falta de apresto do galeão São Filipe e sua ida para a 
Corunha como lhe fora ordenado, explicando o descaso do corregedor do Crime e 
desembargador da Relação do Porto, Lourenço Coelho Leitão; o segundo, de 
Melchior Pinto Pereira, solicitando confirmação da apresentação do coronel Diogo 
de Mendonça Furtado que o nomeou alferes da comarca de Trancoso para o ajudar 
a levantar soldados naquela região; o terceiro, de Domingos Ribeiro, solicitando a 
propriedade do ofício de guarda do consulado que se arrecada na Casa da Índia no 
qual se encontra servindo; o quarto, do superior do mosteiro de Nossa Senhora da 
Luz, solicitando que não se pague ao tesoureiro dos cativos, Manuel de Paiva 
Cardoso, um dinheiro do legado da [senhora infanta] D. Maria, até o suplicante ser 
ouvido. 
Anexo: carta, declaração, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 12. 
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13-  1638, Julho, 16, Outubro, 6, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
pedido do calafate das naus, Domingos Martins, solicitando que se guarde o seu 
privilégio para não se lançarem soldados em sua casa; a segunda, sobre as dez 
peças de artilharia que se emprestam a Coroa de Castela; a Terceira, do guarda-
mor das naus da Índia e Armadas, Duarte Sodré da Gama, solicitando pagamento 
do aluguer das casas onde vive, por ter provisões para isso; e a quarta, sobre os 
serviços do licenciado Afonso Botelho para por eles ser melhorado nos lugares de 
letras que lhe cabem. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 13. 
 

14-  ���� [ant. 1638, Julho, 23 – 27] 
REQUERIMENTOS (4) sendo os 2 primeiros à princesa regente [duquesa de 
Mântua, D. Margarida de Sabóia] e os dois últimos ao rei [D. Filipe III] o primeiro, 
do capitão Antônio de Gouveia do Vale, solicitando um socorro em dinheiro, visto 
estarem lhe devendo soldos das jornadas de Pernambuco e Catalunha; o segundo, 
dos mercadores naturais e estrangeiros, solicitando cumprimento da ordem que 
diminuía os direitos que têm de pagar sobre o açúcar; o terceiro, do 
superintendente da feitoria do linho cânhamo de Coimbra, Antônio Leitão, 
solicitando que se envie cordoeiros para fiar o linho e que se declare quanto há de 
pagar; o quarto, do provedor da comarca da Torre de Mencorvo, Julião de 
Figueiredo, solicitando novo exame dos papéis da provedoria por conta da querela 
com o executor da comarca, Aires Botelho de Carvalho. 
Anexo: auto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 14. 
 

15-  ���� [ant. 1638, Julho, 28 – Agosto, 31] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do tesoureiro da Casa da 
Índia, Francisco Guedes Pereira, solicitando indicação de onde pode cobrar o 
dinheiro que foi emprestado ao guarda-jóias do rei, Francisco Guedes Pereira, já 
falecido, para compra de diamantes, cujo empréstimo está carregado na sua receita 
por lembrança; o segundo, do capitão Nicolau de Sousa, solicitando reforma da 
consulta referente ao seu pedido de pagamentos atrasados; o terceiro, dirigido à 
princesa regente [duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia] dos religiosos, 
cônegos regulares de San Agostin, oferecendo-se para ir nos navios da armada 
[que vai ao Brasil] ajudar na luta contra os hereges; e o último, de João de Barros de 
Vasconcelos, solicitando reforma da consulta do ano de 1628, do seu pedido da 
propriedade do ofício de escrivão e contador dos Armazéns da Guiné e Índia, que 
foi de seu pai. 
Anexo: requerimentos, cartas, certidões, mandado e assentos (traslados). 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 15. 
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16-  1638, Julho, 30 – Dezembro, 24, Lisboa 
DESPACHOS (3) do Conselho da Fazenda sobre a entrega do galeão Santa Teresa e 
o apresto do galeão Santo Antônio; o segundo, sobre o valor do mantimento para 
cada pessoa de guerra ou mar; e o terciro, para que se faça mandado para o juiz da 
Távola Real de Setúbal, Francisco Rabelo Rodovalho, sobre o embargo de uma nau. 
Anexo: escrito, carta régia (cópia de capítulo) despacho, escrito, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 16. 
 

17-  [ant. 1638, Setembro, 16 – Outubro, 11] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Francisca Antônia, 
solicitando a propriedade do ofício de juiz da Alfândega da vila de Esposende, que 
foi de seu falecido marido Manuel Pinto Caldas; o segundo, de Diogo Pinto, 
solicitando despacho para resolver as contas de uma determinada quantia que tem 
de dar satisfação na conta do tesoureiro-mor Leonardo Fróes; o terceiro, do alferes, 
Álvaro Rodrigues da Costa, solicitando folha para que se pague o resto de suas 
contas, conforme os papéis que apresenta; a quarta, do licenciado Benardo de 
Sampaio de Moraes, solicitando reforma de suas consultas ou que se acrescente os 
serviços que tem feito, citando o de provedor da casa da índia no despacho das 
fazendas da nau Nossa Senhora da Saúde que foi ter a Málaga. 
Anexo: requerimento, carta régia (cópia de capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 17. 
 

18-  1638, Setembro, 18, Tavira 
CARTA dos oficiais da Câmara de Tavira ao rei [D. Filipe III] sobre a ermida de 
Nossa Senhora da Luz, a feira que é feita ao redor dela, e o pagamento dos direitos 
das mercadorias à Fazenda Real. 
Anexo: certidão, justificação, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 18. 
 

19-  [ant. 1638, Outubro, 13 – 26] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro de, Jerónimo Correia, 
Fernando Aires, solicitando despacho de uns conhecimentos de umas fianças do 
consulado; o segundo, do capitão Luís da Lomba de Araújo, solicitando 
pagamento dos gastos que teve com o alojamento de soldados em Elvas; o terceiro, 
de Pedro do Vale, solicitando cumprimento da carta régia que ordenava que se lhe 
desse posse do ofício de escrivão das sisas da vila de Alhos Vedros; e o quarto, dos 
menores, filhos de Luís Caduo, solicitando reforma da consulta que trata de uma 
provisão que têm para que receberem um pagamento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 19. 
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20-  1638, Outubro, 21-26, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre se 
acudir com dinheiro a feitoria do linho cânhamo de Santarém; a segunda, sobre 
ordem para repassar o dinheiro do real da água de Coimbra para a feitoria dos 
linhos; a terceira, sobre se comprarem seis bandeiras com seus tambores para 
serem enviadas a D. Diogo Lobo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 20. 
 

21-  [ant. 1638, Outubro, 26] – Dezembro, 9 [Viseu] Viana,  
CARTAS (2) ao rei [D. Filipe III] a primeira, do sargento-mor de Viseu, sobre os 
soldados que não embarcaram na armada, receberam socorros e pagamentos, não 
cumpriram com seu dever e não foram presos ainda; a segunda, de João Carneiro, 
informando a petição de João Machado Soares que pede o ofício de procurador da 
Fazenda da vila de [Viana]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 21. 
 

22-  [ant. 1638, Outubro, 27 – Novembro, 15] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro de, Nuno Álvares Pereira, 
solicitando reforma de uma consulta; o segundo, do executor-mor do reino, 
Bartolomeu Dias Ravasco, solicitando ser despedido do dito cargo, por estar velho 
e cansado; o terceiro de, Simão Nunes, solicitando ser solto, visto não ter tido culpa 
na querela com Antônio Ribeiro, e ser apenas um mercador de vinhos; o quarto, de 
Antônio de Paiva, solicitando que o pagamento de sua tença assentada na 
imposição nova dos vinhos de Lisboa, seja transferido para Guimarães ou Beja, a 
fim de vê-la paga. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 22. 
 

23-  1638, Novembro, 6, Lisboa 
MANDADO do Conselho da Fazenda, ordenando ao corregedor da comarca de 
Santarém que corte madeiras para o leme do galeão Santo Antônio que deveria ir a 
Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 23. 
 

24-  ���� [ant. 1638, Novembro, 16 – 19] 
REQUERIMENTOS (4) sendo o segundo e o terceiro dirigidos ao rei [D. Filipe III] e 
os outros dois dirigido à princesa regente [duquesa de Mântua] D. Margarida de 
Sabóia, o primeiro, de Francisco Dias, solicitando soltura, visto não ser soldado, 
nem ter recebido nenhum tipo de pagamento para servir na armada; o segundo, do 
sargento-mor Antônio de Madureira, solicitando servir na armada com o soldo de 
capitão de infantaria e o entretenimento costumado; o terceiro, da abadessa e 
religiosas descalças do convento do Monte Calvário de Évora, solicitando uma 
esmola em dinheiro para as obras de reparação do dito convento; o quarto, do 
capelão do Terço [que foi a Pernambuco] padre Pedro Freire de Andrade, 
solicitando pagamento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 24. 
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25-  [ant. 1638, Novembro, 23 – Dezembro, 1] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Pero Ferreira, solicitando 
praça de escrivão do galeão da Armada portuguesa, chamado São Filipe; o 
segundo de Diogo Bernardes Pimenta, solicitando reforma de uma consulta; o 
terceiro, do feitor das madeiras, João Rodrigues, ao [provedor dos armazéns, Vasco 
Fernandes César] solicitando dinheiro para poder mandar buscar madeiras para a 
bordadura do galeão Santo Antônio; o quarto, de Francisca Pereira, solicitando a 
propriedade do ofício de escrivão dos fornos para com quem ela casar, conforme o 
alvará que apresenta; e o quinto, de Diogo Lopes Durão, solicitando o ofício de 
selador de Mação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 25. 
 

26-  ���� [ant. 1638, Dezembro, 1 – 13] 
REQUERIMENTOS (4) sendo o primeiro e o terceiro deles ao rei [D. Filipe III] o 
primeiro do, contador Francisco de Lira, solicitando uma mercê em remuneração 
dos seus serviços na receita dos contratos e assentos que as partes fazem com a 
Fazenda Real; o segundo, do mercador [flamengo] Francisco Perry à princesa 
regente [duquesa de Mântua] D. Margarida de Sabóia, solicitando pagamento das 
folhas de espadas que lhe tomaram para suprir a armada de socorro ao Brasil; o 
terceiro, de Simão da Cunha d'Eça, solicitando o pagamento de uns juros 
pertencentes a um morgado herdado por sua mulher, na casa das carnes; o quarto, 
de Britis Fernandes, mulher do falecido condestável Baltazar Reinaldos, à princesa, 
solicitando rubrica em uma folha de pagamento, de soldos devidos ao seu marido.  
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 26. 
 

27-  1638, Dezembro, 11, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [oficial dos Armazéns] Luís César sobre a entrega do fio vindo 
de Santarém, Coimbra, Torre de Moncorvo para a enxárcia dos galeões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 27. 
 

28-  ���� [ant. 1638, Dezembro, 24 – 31] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de Manuel Alves dos 
Santos, solicitando traslado dos autos do pau-brasil que entrou no Porto, vindo do 
Rio de Janeiro; para poder arrecadar o frete; o Segundo, de Sebastião Ribeiro de 
Teive, solicitando que o juiz de fora da vila de Golegã venha dar satisfação no 
Conselho da Fazenda do motivo de não ter guardado o mandado que o suplicante 
apresentou acerca do trigo que tinha de entregar para o apresto da armada; o 
último, de Manuel Álvares, sobre sua obrigação de dar vinhos e mantimentos na 
feitoria da Telha, solicitando que a sisa anual que paga não seja diferente da de 
outros anos. 
Anexo: provisão, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 28. 
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29-  1638, Dezembro, 11 
INFORMAÇÃO de Pero Lopes de Meireles, morador na vila de Freixo de Espada 
Acima, referente ao contrato dos rendimentos dos portos secos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 29. 
 

30-  1638 – 1640 
RELAÇÕES do valor da prata que Raimundo Jorge recebeu do Bispo de Viseu e 
Coimbra, D. Manuel de Saldanha; a Segunda, do título das propriedades que estão 
na vila de Santarém, Setúbal, Porto, Guimarães, Leiria, Tomar, Campo de Ourique, 
Castelo Branco, Coimbra, Torre de Moncorvo, Viseu, Viana, Foz do Lima, Évora, 
Miranda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 9-A, pasta 30. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 10 (1639-1641) 
N.º de pastas descritas: 48 
Assuntos: soldados da Guerra de Pernambuco; fabricação de naus; corte de madeiras; 
compra de armas em Biscaia; guerra contra os holandeses; socorro do Brasil; pólvora; fábrica 
de madeiras e breu de Leiria; linhos cânhamos de Torre de Moncorvo; solicitação de ofícios 
por dote de casamento ou por remuneração de serviços; degredo para o Brasil, linhos 
cânhamos; dispensa do serviço militar para os oficiais do Conselho da Fazenda; pólvora para 
o socorro da Corunha. 
 

1-  ����1639, Janeiro, 3-13, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o 
requerimento dos sargentos que estão presos e que pedem para ser soltos, por 
terem ficado em terra com seus capitães, justificando-se por serem soldados velhos 
da guerra de Pernambuco, e por nunca terem pedido pagamento algum; a 
Segunda, sobre a fabricação de uma nau e dois galeões e o corte das madeiras da 
Galiza para tal feito; a terceira, sobre os vinte mosqueteiros que deveriam ir na 
embarcação que iria a Biscaia buscar armas, mencionando a obrigação de Jorge 
Lopes em prover a nau da Índia e socorro de Angola com armas e pregaduras; a 
quarta, sobre o dinheiro que se deve na Torre de Moncorvo. 
Anexo: carta (cópia) carta, nomeação, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 1. 
 

2-  1639, Janeiro, 21 – Fevereiro, 16 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre a 
nomeação de um juiz conservador para o contrato da fabricação de armas nas 
oficinas de Barcarena; a segunda, sobre o sargento Antônio de Madureira que pede 
ser socorrido até retornar ao serviço real; a terceira, sobre a pessoa que deveria 
receber licença para retirar em Biscaia as 4 mil armas para as naus e armadas; a 
quarta, sobre o dinheiro que deve ser dado ao [desembargador da Relação e 
corregedor do Crime da cidade do Porto] Lourenço Coelho Leitão, para finalizar a 
obra do galeão “São Baltazar”. 
Anexo: declaração. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 2. 
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3-  1639, Janeiro, 23 – Junho, 18, Lisboa 
OFÍCIOS (4) o primeiro, do [secretário de Estado] Miguel de Vasconcelos e Brito ao 
[governador da Relação do Porto e presidente do Conselho da Fazenda], conde de 
Miranda, [D. Diogo Lopes de Sousa], sobre a carta do juiz de fora de Setúbal, que 
envia 29 marinheiros à ordem do provedor dos Armazéns; o segundo, do ouvidor 
da Alfândega, Manuel da Cunha, sobre dar continuidade a diligência de seu 
antecessor, Francisco Monteiro, referente aos inventários dos feitos e execuções; o 
terceiro, do escrivão [do Conselho] da Fazenda, Afonso de Barros Caminha, ao 
desembargador Fernão de Matos de Carvalho, sobre os livros da Companhia de 
Comércio; e o quarto, de Tristão de Mendonça Furtado a Manuel Garcia Franco, 
referindo-se a holandeses. 
Anexo: carta, despacho (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 3. 
 

4-  1639, Fevereiro, 28, 1639, Outubro, 4, Lisboa 
ESCRITOS (4) o primeiro, do [secretário de Estado] Miguel de Vasconcelos e Brito 
ao escrivão [do Conselho] da Fazenda, Afonso de Barros Caminha, sobre a ordem 
para que se informe o provimento pelo qual servem os almoxarifes das armas; o 
segundo, do escrivão da Fazenda, sobre as consultas da Junta, e o pedido dos 
capitães das galés; o terceiro, do mesmo, sobre o livro das armas do Reino; o 
quarto, do mesmo, remetendo despachos para Fernão de Matos e para o contador-
mor. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 4. 
 

5-  1639, Março, 2 – Setembro, 2, Lisboa 
RELAÇÕES (2) das medidas dos galeões; dos documentos que constam do auto de 
execução que foi entregue ao doutor Francisco de Leiria Monteiro. 
Anexo: despacho (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 5. 
 

6-  ���� [ant. 1639, Março, 7 – Julho, 29] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, de João de Barros de 
Vasconcelos, solicitando o ofício que foi de seu pai e avô, o de corregedor de 
Coimbra; o segundo, de Francisco Gonçalves, solicitando o ofício de guarda do 
consulado e portos secos para casamento de sua filha Catarina Gonçalves, em 
remuneração dos seus serviços e dos de seu filho que faleceu no socorro ao Brasil; 
o terceiro, de João da Maia e Mota, solicitando que seus navios não seja 
embargados para ir nas armadas, visto precisar cumprir o contrato e mandar vir 
madeiras da Alemanha para a construção de naus e galeões; o quarto, de Manuel 
de Padilha de Miranda, solicitando licença para vender o foro das casas que tem 
nesta cidade, para ficar sendo o senhorio delas. 
Anexo: carta, certidões, decreto (cópia) decreto, despachos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 6. 
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7-  ���� 1639, Março, 11 – 26, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre se ordenar aos 
regedores da casa da Suplicação que sentenciem com brevidade os presos para 
passarem ao Brasil para lutar contra os holandeses; a segunda, sobre a queixa de 
Gaspar da Costa, contratador do Cabo Verde e Jorge Lopes de Negreiros, 
contratador das ferrarias de Barcarena, que tem isenção para não irem embarcados 
em companhias; a terceira, sobre se passar ordem aos capitães de ginetes para não 
obrigarem aos oficiais da Casa da Índia a se apresentarem às companhias; a quarta, 
sobre se passar ordem aos mesmos capitães da consulta anterior, para não 
obrigarem aos oficiais maiores e menores dos escrivães da Fazenda a irem aos 
alardos (gente de guerra pronta a partir). 
Anexo: certidão (traslado) carta (traslado) certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 7. 
 

8-  1639, Março, 23, Julho, 16, Lisboa 
DESPACHOS (4) do Conselho da Fazenda sobre o estado em que se encontram o 
efeito dos sobejos dos almoxarifados; o segundo sobre o estado dos autos do 
dinheiro do contrato de Matias do Amaral; o terceiro, mandando o juiz de fora de 
Viana notificar o provedor da comarca para que execute os oficiais da Alfândega; e 
o quarto, sobre se fazer inventário dos feitos das execuções da Fazenda Real.  
Anexo: lembrete, informação, carta régia (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 8. 
 

9-  1639, Março, 27 – Abril, 1, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre a 
nomeação de alferes e ajudantes, que o mestre-de-campo Jorge de Melo fez para o 
terço que comanda; a segunda, sobre se prevenir com pólvora e armas os 
armazéns, por serem necessários a defesa do Reino; a terceira, sobre a pólvora e 
armas necessárias para se armar o galeão Santo Antônio e a naveta Nossa Senhora 
do Rosário; e a quarta, sobre o dinheiro para acudir a fábrica das madeiras da 
Pederneira e o breu que se fabrica nos pinhais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 9. 
 

10-  ���� 1639, Abril, 2 – 7, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
pagamento pedido por Diogo de Mendonça, referente a gente que levantou nas 
Beiras para a guerra do Brasil; a segunda, sobre o pedido dos moços do Conselho 
da Fazenda para serem dispensados de se apresentarem às companhias; a terceira, 
sobre os oficiais dos armazéns que iriam assistir praças do Reino como mestres-de-
campo e salários que deveriam receber; a quarta, sobre se confiscar as roupas e 
fazendas que estiverem nos portos deste Reino e que pertencerem aos súditos do 
duque de Sabóia. 
Anexo: cartas, despacho, consulta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 10. 
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11-  1639, Abril, 3 – Maio, 28 
CARTAS ao rei [D. Filipe III] a primeira, de Francisco Quaresma de Abreu, sobre a 
diligência que fez na alfândega da Figueira; a segunda, de Manuel da Fonseca, 
sobre a ordem para entregar âncoras, armas e peças de artilharia para uso do 
serviço real; a terceira, do superintendente dos linhos cânhamos de Torre de 
Moncorvo, João de Medeiros Correia, sobre a entrega do dinheiro para a 
consignação da feitoria do ano de 1638; a quarta, dos oficiais da Câmara de 
Moncorvo, sobre o zelo com que serve o juiz de fora e superintendente dos linhos, 
João de Medeiros Correia. 
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 11. 
 

12-  ���� [post. 1639, Abril, 4 – ca. 1640] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do capitão Pedro de 
Oliveira de Vasconcelos, solicitando a serventia do ofício de almoxarife dos 
mantimentos, em cumprimento do alvará que possui, por dote de casamento; o 
segundo, do almoxarife, João de Sequeira Varejão, solicitando pagamentos 
atrasados e uma ajuda de custo para poder ir servir em Cascais [praça de armas]; o 
terceiro, dirigido ao rei [D. João IV] do capitão Duarte de Leão, solicitando o posto 
de tenente de Artilharia do Reino do Algarve, por serviços prestados no 
Maranhão. 
Anexo: assento (traslado) certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 12. 
 

13-  1639, Abril, 13 – 28, Lisboa 
Consultas (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre a 
partida dos oficiais dos armazéns que iriam assistir nas praças de armas; a 
segunda, sobre o requerimento de D. Antônio Telo de Meneses, solicitando soldo 
efetivo para seu sustento e de seus criados, pelo serviço de auxiliar os indivíduos 
que seriam recrutados nas terras do duque de Bragança; a terceira sobre a arribada 
da nau Nossa Senhora do Rosário que ia para a Índia; a quarta, sobre se 
transportar os soldados que estão na Casa da índia para o castelo de Almada, para 
de lá irem para a Índia. 
Anexo: despacho, carta régia (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 13. 
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14-  ���� 1639, Maio, 12 – 24, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre os 
requerimentos dos mestres dos navios São Miguel e Nossa Senhora do Rosário, 
Vicente Dias e Pedro de Oliveira, solicitando que se entregue as caixas de açúcar 
do Brasil e mais apetrechos de seu navio a Jorge Gomes, sem ser necessário mais 
fiança; a segunda, sobre carta do feitor das fábricas dos galeões do Porto, Rodrigo 
Antônio Bravo, acerca da gente que se mandou levantar naquela cidade, 
solicitando que os carpinteiros e calafates sejam dispensados; a terceira, sobre o 
papel dado pelo provedor dos armazéns acerca de se fazer assento do tabuado de 
carvalho para a fábrica das naus; e a quarta, sobre o requerimento do sargento-mor 
Belchior de Lemos, que pede pagamento de soldo como sargento do Terço da 
Armada da Coroa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 14. 
 

15-  ���� 1639, Maio, 24 – 31, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento do carpinteiro, morador em Cascais, Bartolomeu Luís, em que 
solicita livramento da pena de degredo de dois anos para o Brasil; a segunda, sobre 
o dinheiro que se deve remeter a feitoria dos linhos cânhamos de Santarém; a 
terceira, sobre a carta do mestre-de-campo da praça de armas de Guimarães, 
Álvaro de Sousa, solicitando dinheiro para socorrer a gente [ali levantada]; a 
quarta, sobre o requerimento do prior e religiosos do mosteiro de São Paulo da vila 
de Almada, solicitando que os oficiais da Casa da Índia entreguem um frontal e 
uma casula [respectivamente, paramento para o altar e vestes para o sacerdote] 
vindos da Índia por esmola, destinados a Nossa Senhora do Rosário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 15. 
 

16-  1639, Junho, 1 – 6, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
dinheiro para o sustento da gente nomeada para Cascais, Peniche e Setúbal; a 
segunda, sobre o dinheiro e oficiais dos armazéns que deveriam ser enviados a 
Cascais; a terceira, sobre nomear um pagador e aposentador da gente do presídio 
que iria para Cascais; a quarta, sobre as ordens e regimentos que se devem passar 
as praças de armas. 
Anexo: cartas, regimento (capítulos). 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 16. 
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17-  1639, Junho, 8 – 28, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre a 
carta que escreveu o [desembargador da Relação e corregedor do crime da cidade 
do Porto] Lourenço Coelho Leitão, acerca dos marinheiros que são necessários 
para a mareação do galeão São Baltazar; a segunda, sobre o requerimento do 
proprietário do ofício de meirinho dos contos, João Barbosa de Almeida, 
solicitando que Amaro Ferreira sirva em seu lugar, por se encontrar doente; a 
terceira, sobre a dispensa dos oficiais subordinados ao Conselho da Fazenda para 
não irem às companhias; e a última, sobre a carta do [desembargador da Relação e 
corregedor da cidade do Porto] Lourenço Coelho Leitão, informando que lançou 
ao mar o galeão São Baltazar, mas que precisa de recursos para o mastrear e 
aprestar. 
Anexo: carta, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 17. 
 

18-  1639, Julho, 1 – 21, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento do prior e religiosos do convento da Batalha, pedindo o pagamento 
de 7 anos de esmolas atrasadas, que recebiam da Casa da índia; a segunda, sobre 
os 500 quintais de pólvora com que se manda socorrer a Corunha; a terceira, uma 
minuta, acerca do que se tem feito na Junta dos efeitos; a terceira e a quarta, sobre 
serem chamados ao Governo os ministros da Junta das execuções dos contos e 
mais encarregados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 18. 
 

19-  1639, Julho, 1 – 1639 
PROVISÕES (4) do rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o dinheiro para se socorrer a 
gente do presídio; a segunda, dirigida ao ouvidor da cidade de Tânger, para que 
proceda a uma diligência junto com os oficiais de pedreiros e carpinteiros; a 
terceira, ao provedor da comarca de Campo de Ourique, Luís Nogueira de Brito, 
sobre se continuar a diligência da venda dos bens dos próprios daquela comarca; a 
quarta, ao juiz de fora da vila de Loulé, para que veja outra enviada ao corregedor 
de Tavira, para que proceda a venda de propriedades régias. 
Anexo: escrito, provisões (minutas). 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 19. 
 

20-  1639, Julho, 6 – Agosto, 24 
CARTAS (4) ao rei [D. Filipe III] a primeira e a terceira, do contador-mor 
Bartolomeu Soeiro, sobre a relação das propriedades incorporadas à Fazenda Real, 
para serem vendidas; a segunda, de Fernão de Matos de Carvalho, sobre continuar 
na Junta dos Contos; a terceira, sobre o estado da execução que se fez nos bens de 
Lopo Roiz Mendes; a quarta, da Junta da Fazenda, sobre o estado das execuções 
dos efeitos. 
Anexo: despachos, escrito, cartas, despacho (traslado) relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 20. 
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21-  1639, Julho, 15 – Setembro, 15. 
DECRETOS (3) sendo os dois primeiros do rei [D. Filipe III] e o terceiro da princesa 
regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia; o primeiro, sobre a ordem 
dada ao escrivão dos Cavaleiros, Francisco de Andrade, para que levasse à nova 
Junta da Fazenda os autos de livramento de Gaspar de Faria Severim; o segundo, 
ordenando que a Junta da Fazenda enviasse três mil cruzados ao presídio de 
Cascais para seu sustento; o terceiro, ordenando ao Conselho da Fazenda que 
fizesse com que os oficiais subordinados cumprissem seu dever com a necessária 
brevidade.  
Anexo: carta régia (cópia de capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 21. 
 

22-  1639, Julho – Agosto, 19, Lisboa 
PARECERES (3) do Conselho da Fazenda, o primeiro (minuta) sobre a sistemática 
de cobranças a serem feitas pelos tesoureiros e executores pelas juntas e outros 
tribunais; o segundo, sobre a execução de dinheiro cobrado pelas corregedorias; o 
terceiro, sobre um requerimento de Cordovil de Luca.  
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 22. 
 

23-  1639, Julho – 1640, Junho, 1, Lisboa 
DESPACHOS (4) do Conselho da Fazenda, ordenando, o primeiro, que o 
tesoureiro da alfândega entregasse determinada quantia ao tesoureiro-mor; o 
segundo, que o desembargador Francisco Quaresma desse prosseguimento a uma 
devassa; o terceiro, que o contador-mor fizesse averiguar os almoxarifes que foram 
do almoxarifado de Castelo Branco; o quarto, sobre o pagamento de uma dívida. 
Anexo: certidão, auto de diligência. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 23. 
 

24-  1639, Julho, 21 – Agosto, 8, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre 
ordem dada ao escrivão dos Cavaleiros, Francisco de Andrade, para que levasse à 
nova Junta da Fazenda os autos de livramento de Gaspar de Faria Severim, que 
estavam em nome da Mesa da Consciência e Ordens; a segunda, sobre o envio de 
pólvora e munições à Guimarães; a terceira, sobre o requerimento do padre 
Francisco da Paz, cura e oficiais da confraria de Nossa Senhora da Encarnação, 
termo da cidade de Lisboa, pedindo isenção de pagamento de direitos para uns 
ornamentos de púlpito que vêm da Índia pela nau Nossa Senhora da Oliveira; a 
quarta, sobre o requerimento do superintendente do linho cânhamo de Santarém, 
Antônio Galvão Furtado, solicitando o envio de dinheiro para conservação e 
aumento daquela feitoria; a quinta, sobre os desentendimentos entre uns guardas 
da Casa da Índia e o tesoureiro dela, Francisco Guedes Pereira.  
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 24. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

25-  1639, Agosto, 26 – Setembro, 19, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre se 
nomear outro ministro para julgar a denunciação de Luís Vaz de Resende e Álvaro 
de Azevedo, em lugar de Francisco Leitão, por esse se achar na corte de Madri; a 
segunda, sobre o envio de dinheiro para o sustento do presídio de Cascais; a 
terceira, sobre a repartição das armas por todo o Reino e a nomeação de pessoas 
para sua superintendência e guarda das chaves dos depósitos; a quarta, sobre o 
pedido do juiz de fora da vila de Castelo Branco, Antônio Lopes de Almeida, ser 
isento de exercer o cargo de provedor da gente de guerra do terço do mestre de 
campo, D. Pedro Mascarenhas, continuando só como juiz de fora. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 25. 
 

26-  1639, Agosto, 30. 
ALVARÁ do rei [D. Filipe III] concedendo ao escrivão das sisas dos panos, 
mercearia e medidor da alfândega da vila de Viana, Gonçalo Pereira Fagundes, o 
direito de deixar, após o seu falecimento, os ditos ofícios a um de seus filhos ou 
filhas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 26. 
 

27-  1639, Setembro, 7 – 26. 
CARTAS (4) ao rei [D. Filipe III] as duas primeiras de Afonso Botelho, sendo a 
primeira sobre a venda de moios de trigo de Santarém e a segunda sobre as 
diligências que lhe ordenaram fazer sobre os rendimentos reais; a terceira [do 
provedor dos armazéns] Vasco Fernandes César, informando que os livros onde se 
registravam as armas e as despesas com elas estavam nos Contos, onde os 
tesoureiros vão prestar contas e não nos armazéns; a quarta, de Antônio de Mariz 
Carneiro sobre a relação das receitas por lembrança que estavam para serem 
descarregadas. 
Anexo: carta, informação (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 27. 
 

28-  1639, Setembro, 18 – 1640, Abril, 20. 
ESCRITOS (4) sendo o primeiro e o terceiro do [escrivão do Conselho da Fazenda] 
Afonso de Barros Caminha, o primeiro, encaminhando cartas do rei [D. Filipe III] 
para vários provedores; o segundo, de Fernão de Melo da Gama Rosas sobre ter 
dado contas ao arcebispo primaz, do que se passara na Junta da Fazenda; o 
terceiro, do mesmo Caminha, solicitando [ao tesoureiro-mor Antônio da Silva] 
informações constantes do Livro das Receitas; o quarto, do tesoureiro-mor Antônio 
da Silva para a Junta da Fazenda citando os regimentos da Fazenda e fazendo 
menção a uma pessoa que seria nomeada.  
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 28. 
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29-  1639, Setembro, 27 – 1640, Outubro, 12, Celorico, Elvas. Valença do Minho, 
Guimarães. 
CARTAS (4) ao rei [D. Filipe III] a primeira, de Manuel da Mota de Siqueira sobre a 
averiguação que fizera em Celorico sobre os bens que foram tomados para os 
próprios reais aos contratadores dos portos secos; a segunda, do [provedor da 
comarca de Elvas?] [...] de Guerra Cardoso, sobre as contas que tomara naquela 
comarca; a terceira [do provedor da comarca de Guimarães] Tomás Soares da 
Fonseca, sobre as propriedades tomadas para os próprios da Fazenda Real naquela 
comarca; a quarta, do provedor da vila de Viana, André Botelho Pontes, sobre suas 
diligências em torno da herança de Diogo Barbosa e outras questões da Fazenda 
Real naquela comarca. 
Anexo: carta de venda e arrematação (traslado). 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 29. 
 

30-  1639, Outubro, 6 – 11, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento do juiz e mordomos da Capela da Santa Vera Cruz da nação dos 
flamengos, solicitando que fosse dada ordem para soltar o holandês de nome 
Beltem, preso na galé; a segunda, sobre o requerimento da viúva de D. Filipe Lobo, 
Mariana Coutinho, que solicitava que lhe fosse entregue um catre vindo da Índia, 
que se achava na Casa da Índia e que fazia parte dos bens de seu marido que já 
haviam sido retirados; a terceira, sobre o requerimento do capitão Jorge de Melo, 
que solicitava o envio de dinheiro que já lhe tinha sido prometido para o 
pagamento dos soldados do seu terço; a quarta, sobre o requerimento do guarda 
dos livros dos armazéns da Guiné, Índia e Armadas, José de Moraes, para que lhe 
fossem entregues os livros do oficial já falecido que o antecedera no cargo, Gaspar 
Teixeira, já que tendo sido o consulado extinto, não poderiam ser entregues por 
esta repartição. 
Anexo: despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 30. 
 

31-  1639, Outubro, 7 – 1640, Novembro, 10. 
LISTAS (3) a primeira, dos papéis que, no dia 6 de outubro, foram despachados 
para a Junta pelo desembargador Antônio de Martins Carneiro; a segunda 
(minuta) de nomes de pessoas a informar ao executor Manuel Rabelo; a terceira, 
dos próprios (sic.) da cidade de Lisboa, copiados em um livro pelo contador Jorge 
da Cunha, contendo o número da página em que cada um foi citado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 31. 
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32-  1639, Outubro, 17 – Novembro, 3, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento do capitão Diogo Garcêz Palha, solicitando homens de confiança 
para a guarda da gente que fora enviada para o castelo de Almada; a segunda, 
sobre o requerimento dos fundidores da artilharia real, solicitando que se fizessem 
obras nas casas da fundição, pois estão ameaçadas de ruir; a terceira e a quarta, 
sobre o decreto da princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, 
ordenando ao executor-mor que socorresse a praça de armas de Coimbra. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 32. 
 

33-  1639, Outubro, 23 – Novembro, 29. 
CARTAS (3) ao rei [D. Filipe III] a primeira, do licenciado Afonso Botelho sobre as 
casas que, por ordem da Junta, foram tomadas do ex-escrivão do consulado, 
Manuel Teixeira; a segunda, de Jorge Ferreira de Oliveira e [Manuel Pereira Lucas] 
sobre o pagamento de umas letras; a terceira, do capitão da nau capitânea, Manuel 
Rangel de Castelo Branco, solicitando os barcos que necessitava. 
Anexo: carta.  
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 33. 
 

34-  [ant. 1639, Outubro, 30 – Novembro, 23] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, dos herdeiros dos 
contratadores da pimenta, pedindo vistas aos documentos sobre as dívidas do dito 
contrato; o segundo, do escrivão da feitoria do linho cânhamo de Santarém, 
Francisco Caiola Fragoso, solicitando a propriedade daquele ofício.   
Anexo: requerimento, portaria, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 34. 
 

35-  ���� 1639, Novembro, 4, Madri. 
ASSENTO (cópia) do contrato entre a Junta do Despacho Ordinário dos Negócios 
de Portugal e os negociantes Jorge Ferreira de Oliveira, Francisco Botelho Chacon, 
Duarte da Silva e Álvaro da Silveira para que estes emprestassem um milhão de 
cruzados para socorrer o Estado do Brasil e mil cruzados destinados a Flandres. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 35. 
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36-  ���� 1639, Novembro, 9 – 23, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento do procurador geral da Companhia de Jesus na província do 
Paraguai, padre Francisco Dias Taño, solicitando que não fosse embargado em 
nenhum dos portos por onde passaria o navio no qual regressava àquela província, 
passando pelo Brasil e pelo porto de Buenos Aires, levando alguns padres e irmãos 
da mesma companhia; a segunda, sobre o requerimento do superintendente da 
feitoria do linho cânhamo de Coimbra, Antônio Leitão, solicitando que se 
ordenasse ao executor-mor de Coimbra que mandasse uma parcela do dinheiro do 
real da água daquela cidade para aquela feitoria; a terceira, sobre o requerimento 
do capitão Antônio Cabral, solicitando que se pusesse a necessária apostila no 
alvará do juiz do peso da alfândega de Viana para poder passar pela chancelaria; a 
quarta, sobre a folha de 162 mil cruzados e 160 reais para o sustento dos soldados 
sob o comando do capitão Diogo Garcês Palha no Castelo de Almada. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 36. 
 

37-  1639, Novembro, 23. 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) sobre a lei que proibia a entrada de cobre, em 
qualquer gênero que fosse, em todas as partes do Reino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 37. 
 

38-  1639, Novembro, 23 – Dezembro, 16, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento do capitão da naveta Nossa Senhora do Rosário, Manuel Rangel de 
Castelo Branco, estacionado em Setúbal, que solicitava que se fizessem consertos 
na sua nau e que fossem dispensados cuidados aos soldados doentes que tinha à 
bordo; a segunda, sobre a nomeação de pessoas para a serventia do almoxarife do 
armazém do Reino e das Armas; a terceira, sobre o requerimento do padre frei do 
convento dos recoletos de São Francisco de Denia, do Reino de Valência, Jácome 
Molina, solicitando pagamento da ordinária das especiarias, já autorizadas por 
vários alvarás e sobre o requerimento, como procurador, das religiosas descalças 
da Ordem de Santo Agostinho, sobre o mesmo assunto; a quarta, sobre os dias e 
horários de trabalho na Junta das Execuções dos Contos, dos desembargadores 
Francisco de Mesquita, Gregório Martins Homem e Fernão de Matos de 
Carvalhosa. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 38. 
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39-  1639, Dezembro, 2 – 4, Setúbal. 
CARTAS (4) ao rei [D. Filipe III] a primeira, de Manuel da Nóbrega sobre as 
diligências feitas contra os que andam destruindo, cortando madeira e pondo 
fogos nas coutadas; a segunda, do juiz da Távola Real da Vela de Setúbal, Manuel 
da Cunha Soares, sobre o embargo feito nos armazéns, pajens e grumetes da 
naveta por seu mau comportamento; a terceira, do mesmo autor, sobre a compra 
de seis milheiros de sardinha para o sustento da gente do mar; a quarta, também 
do mesmo autor, sobre todo apoio que deu à gente do mar que partiu na naveta 
Nossa Senhora do Rosário. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 39. 
 

40-  1639, Dezembro, 23 – 1640, Maio, 24, Lisboa, Barcelos. 
CARTAS (4) ao rei [D. Filipe III] a primeira, do juiz da Távola Real da Vela de 
Setúbal, Manuel da Cunha Soares, sobre suas diligências no Ribatejo para realizar 
devassas sobre as pessoas que estavam cortando as árvores ou lhes pondo fogo; a 
segunda, do desembargador Antônio de Martins Carneiro sobre a repartição de 
dívidas recebidas pela Fazenda Real; a terceira, de Manuel da Silveira Correia 
sobre a arrecadação das rendas dos próprios reais; a quarta, do [provedor da 
comarca de Viana ?] André Portilho Pimentel sobre a execução dos próprios reais 
na comarca de Viana. 
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 40. 
 

41-  1639 – 1640, Janeiro, 24, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento do desembargador Inácio Ferreira acerca das suas diligências e sobre 
os cortes e queimadas do sovaro e pinho nos pinhais de Salvaterra; a segunda, 
sobre o sustento dos soldados e oficiais do Castelo de Almada, sob o comando do 
capitão Diogo Garcês Palha; a terceira, sobre o requerimento do guarda do 
Consulado da Casa da Índia e portos secos, Rafael Soares, em que solicita a 
propriedade dos ditos ofícios; a quarta, sobre o requerimento do prior e religiosos 
do convento de São Paulo da vila de Almada, solicitando o pagamento do juro que 
lhes deve a Casa da Índia; a quinta, sobre o requerimento do solicitador dos 
negócios, Manuel Mendes de Castro, solicitando que o contador Simão Freire 
fizesse declaração acerca da quantia que lhe deram de tença em lugar do seu 
ordenado. 
Anexo: requerimentos, despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 41. 
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42-  [ca. 1639 – ant. 1640, Maio, 9] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III] o primeiro, do capitão Rui de Brito 
Falcão, solicitando ordem para receber dinheiro para o levantamento de soldados 
que vinha fazendo em Estremoz e em outras comarcas; o segundo, de Pedro 
Galvão, solicitando escritura para comprar umas casas, foreiras ao Armazém das 
Armas; o terceiro, de João Álvares Soares, solicitando que se lhe aceite o preço que 
oferece por umas casas situadas no Arco dos Pregos, que são foreiras do Armazém; 
o quarto, de João de Barros de Vasconcelos, solicitando licença para reformar a 
consulta referente ao ofício de escrivão dos armazéns, que ainda não recebera e 
que herdara de seu falecido pai, há quatro anos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 42. 
 

43-  ���� 1640, Fevereiro, 18 – Abril, 28, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento do prior e religiosos do Convento de Nossa Senhora da Piedade das 
Carmelitas Descalças da vila de Cascais, solicitando que lhes fosse mandados 
arcabuzes e chuços, por causa da ameaça dos inimigos que haviam entrado com 
suas lanchas na baía daquela vila; a segunda, sobre o requerimento de Miguel 
Figueira Lúcio, solicitando que seu filho, o marinheiro servindo no Brasil no galeão 
São Bernardo, do capitão D. Rodrigo Lobo, Bartolomeu Figueira, ficasse isento do 
pagamento da fiança que ficara devendo no ano de 1635 por não ter ido para La 
Coruña naquela ocasião; a terceira, do alferes Mateus de Barros Sotomaior, 
solicitando o pagamento do tempo que servira na defesa de Peniche. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 43. 
 

44-  1640, Abril, 30 – Maio, 9, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento da viúva do sargento-mor, Francisco Serrano, Gracia Botelho, 
solicitando que se lhe pagassem as folhas que ainda lhe deviam, em vista de seu 
extremo estado de pobreza; a segunda, sobre o requerimento de João de Faria 
Leitão, solicitando a serventia do ofício de merinho dos pinhais e fábrica das 
madeiras e breu de Leiria, durante o impedimento da proprietária, filha menor do 
falecido meirinho, Manuel Conceição da Fonseca; a terceira, sobre o requerimento 
do sargento-mor de um dos terços de Lisboa, Melchior de Lemos de Brito, 
solicitando o pagamento do tempo que vem servindo no presídio de Cascais; a 
quarta, da viúva do ex-escrivão e contador dos armazéns reais, licenciado 
Lourenço de Barros de Vasconcelos, Mariana de Estrada, solicitando a propriedade 
daquele ofício para seu filho, João de Barros de Vasconcelos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 44. 
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45-  1640, Junho, 6 – Setembro, 22, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] a primeira, sobre o 
requerimento do padre Luís Franco, solicitando uma satisfação pelos danos que 
tivera em suas terras de semear trigo, pelo fato do general do presídio de Cascais, 
D. Francisco de Faro, ter mandado despejar barro naquelas terras, para abrir 
trincheiras; a segunda, sobre o requerimento do capitão Luís Gorjão no qual se 
oferece para arregimentar gente para a guerra da Catalunha; a terceira, sobre o 
requerimento do meirinho do estanque das cartas, Afonso Mendes, e do escrivão 
do mesmo, Antônio Pereira, solicitando que fosse ordenado ao juiz da Índia e Mina 
que não fossem presos, pois só teriam feito a sua obrigação na tomadia, que 
haviam feito pelo consulado de uns saquinhos de diamantes, que estavam sem 
despacho; a quarta, de Manuel Sirne de Faria, solicitando provisão que o 
autorizasse a permanecer em liberdade por 6 meses para aviar-se, antes de ir 
cumprir a sentença de degredo. 
Anexo: informação, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 45. 
 

46-  1640, Setembro, 7 
RECIBO passado por Luís de França Pereira declarando haver recebido do 
[escrivão do Conselho da Fazenda] Afonso de Barros Caminha. 
Anexo: recibo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 46. 
 

47-  1640, Setembro, 28 – 1641, Julho, 19. 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda, sendo 3 ao rei [D. Filipe III] e a última 
ao rei [D. João IV] a primeira, sobre o requerimento do fidalgo da Casa Real, Nuno 
Fernandes de Magalhães, solicitando o pagamento do que lhe era devido para 
poder fazer a jornada até a Catalunha; a segunda, da viúva do piloto do Rio de 
Coura e guarda da feitoria da Telha, Cristóvão Álvares, Francisca Fernandes, e 
seus sobrinhos Simão Fernandes e Antônia Carvalho, solicitando alvará de fiança 
para se livrarem da acusação de terem roubado madeira, cal e pregos da Fazenda 
Real; a terceira, sobre o requerimento do ajudante numerário do terço do mestre de 
campo, Álvaro de Sousa, Diogo de Azevedo Barreto, solicitando seus pagamentos 
atrasados, a fim de que pudesse encontrar seu terço em Cádis; a quarta, sobre o 
requerimento dos franceses que pediam que se tomasse conta das fazendas 
apreendidas pelos castelhanos ao pagador, Francisco Sanchez. 
Anexo: carta, consulta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 47. 
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48-  1640, Dezembro, 19. 
CARTA do juiz de fora da vila de Abrantes, Domingos Esteves de Vasconcelos, ao 
rei [D. Filipe III] sobre a notificação que fez a Miguel de Almeida para que este 
desse contas do dinheiro recebido de Miguel de Vasconcelos, remetendo o auto da 
diligência efetuada.   
Anexo: auto de diligência (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 48. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 10-A (1637-1643) 
N.º de pastas descritas: 58 
Assuntos: levantamento de gente para tropas; minas de ferro; fabrico de embarcações; 
pagamento de soldos e/ou dívidas; cobrança de taxas; corte de madeiras; provimento 
/renúncia de cargos; linhos de Coimbra; Câmara Real. 
 

1-  1637, Janeiro, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre a informação de 
Antônio Mergulhão Borges acerca da continuação das ferrarias de Tomar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 1. 
 

2-  ���� [post. 1640] 
CARTA dos homens de Negócios do Reino ao rei [D. João IV] solicitando que 
secretamente se avise D. Rodrigo Lobo com indicações determinando o modo 
como a sua embarcação, vinda da Bahia, deveria entrar no Reino, sem que sofresse 
qualquer ataque por parte dos galeões de Castela, e salvaguardando assim, as 
mercadorias que transportava. 
Obs.: ver AHU_CU_Reino, pasta 35; no momento de produção do documento, o 
período de governo da União Ibérica já havia terminado em Portugal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 2. 
 

3-  1641, Janeiro, 2 – 27, Lisboa, Aveiro 
CARTAS (3) ao rei [D. João IV] a primeira, de João Rodrigues Chaves, sobre o 
aumento dos preços das peças de artilharia que foi comprar em Sintra, conforme a 
ordem transmitida pelo tenente-generalde Artilharia, Rui Correia Lucas; a 
segunda, do [doutor] Valentim da [Costa] de Lemos, sobre o aparecimento de 
novas minas de ferro na comarca de Tomar, e a possibilidade de aumentar a 
produção de peças nas ferrarias de que é proprietário, apesar dos descaminhos que 
tem ocorrido; e a terceira, do juiz da Alfândega de Aveiro, Miguel Correia de 
Quadros, sobre os materiais do navio holandês que deu à costa e o envio dos 
mesmos para a cidade do Porto. 
Anexos: consulta, carta, requerimentos, auto de diligência, provisão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 3. 
 

4-  [ant. 1641, Janeiro, 3] 
REQUERIMENTO (traslado) dos Franceses moradores em [Lisboa] ao rei [D. João 
IV] solicitando a nomeação régia de um ministro que tome conta da receita e 
despesas dos bens sequestrados. 
Anexo: decreto (cópia) ordem do Conselho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 4. 
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5-  [ant. 1641, Janeiro, 7-8] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João IV] o primeiro, de João Coelho, familiar do 
Santo Ofício, solicitando ordens que impeçam a inclusão do suplicante numa 
permuta intentada pelos Homens de Negócios junto da repartição do Conselho da 
Fazenda; o segundo, de Maria Ana de Oliveira, viúva de Cosmo Dias Lobo, moço 
da Câmara dos 40 do Número, solicitando a mercê da propriedade dos ofícios de 
Recebedor dos Três por cento do Consulado e Almoxarife da Alfândega do Paço 
da Madeira da cidade de Lisboa, que pertenceram a seu falecido marido, para 
sustento da família. 
Anexo: requerimento, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 5. 
 

6-  1641, Janeiro, 8 – Maio, 8, Lisboa, Leiria, Faro 
CERTIDÕES (4) a primeira, do inventário dos papéis que se encontravam na casa 
de João de Fontes referentes a represália dos franceses feita pelo juiz do Crime, 
João Correia de Carvalho; a segunda, do escrivão dos Pinhais e Fábricas das 
Madeiras d’ el-rei da cidade de Leiria, Simão Alvares da Costa, certificando que o 
guarda-mor dos ditos Pinhais e Fábricas, Luís da Silva da Costa e Ataíde, é 
proprietário do referido ofício desde o ano de 1634 até o presente [1641]; a terceira, 
do escrivão da Alfândega da cidade de Faro, Garcia Palermo de Faria, certificando 
que viu no Livro dos Registros da dita Alfândega, um despacho do Conselho da 
Fazenda relativo ao requerimento de Antônio Maciel da Costa; a quarta, do 
escrivão dos Feitos da Fazenda dos Negócios do Reino, Jerónimo da Costa Leal, 
certificando que Cristóvão Pinto entregaria a carta do ofício de escrivão dos Linhos 
de Coimbra ao [escrivão do Conselho da Fazenda], Afonso de Barros Caminha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 6. 
 

7-  [ant. 1641, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] o primeiro, do fundidor da Artilharia, 
João Pereira, solicitando o assento de Fundição do Cais do Carvão com o exercício 
do seu ofício, e que outrora pertencera aos oficiais da Coroa de Castela; o segundo, 
do apontador dos Galeões, Antônio Peixoto, solicitando uma certidão passada pelo 
escrivão das Fábricas dos galeões, Manuel Pinto Ribeiro, confirmando o suplicante 
no serviço do dito ofício por 9 anos; o terceiro, de Jacinto de Alfaro, solicitando a 
mercê da propriedade do ofício de escrivão do Consulado da cidade de Lisboa; e o 
quarto, do desembargador Antônio de Mariz Carneiro, solicitando que se reforme 
a consulta do Conselho [da Fazenda] relativa ao seu pedido de continuidade no 
exercício do dito cargo na Relação do Porto. 
Anexo: alvará. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 7. 
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8-  [ant. 1641, Janeiro, 14] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João IV] o primeiro, de Cristóvão Pinto, 
solicitando o envio dos despachos necessários para que se busquem os 
documentos em falta que confirmem a mercê da propriedade do ofício de escrivão 
dos Linhos de Coimbra; e o segundo, do moço da Câmara Real, Simão Saraiva, 
solicitando a mercê do ofício de escrivão do Linho Cânhamo da cidade de 
Coimbra, que se encontra vago. 
Anexos: requerimentos, certidão, carta, auto.  
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 8. 
 

9-  1641, Janeiro, 14, Lisboa 
CARTA PATENTE do rei D. João IV, promovendo Domingos Jorge de Almeida no 
posto de capitão de uma Companhia de Infantaria da cidade de Beja e vilas de 
Serpa e Moura, levantada pelo alcaide-mor de Beja, D. Francisco de Sousa. 
Anexos: requerimentos. 
Obs.: selo armoriado nos requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 9. 
 

10-  1641, Janeiro, 14 – Fevereiro, 6, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, a primeira, sobre o 
pedido de mercê da propriedade do ofício de escrivão das Madeiras da vila de 
Pederneira feito por Francisco de Andrade; a segunda, sobre o pedido de provisão 
para servir na escrivaninha da Nau capitania feito por Jorge Machado Francês; a 
terceira, sobre a petição dos 33 guardas e couteiros dos Pinhais Reais de Leiria, 
solicitando o aumento de mais sete para ficarem em número de 40 com os 
respectivos privilégios; a quarta, sobre a mercê do ofício de escrivão do 
recebimento e embarcação das madeiras da vila de Pederneira a Diogo Baião de 
Resende; e a quinta, sobre a petição do proprietário do ofício de escrivão dos 
Pinhais e Fábricas das madeiras de Leiria, Simão Alves da Costa, solicitando 
licença para renunciar de seus serviços aquando da sua morte em favor do seu 
enteado, Plácido de Araújo. 
 Anexos: consulta (cópia) carta (cópia) requerimento, provisões (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 10. 
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11-  [ant. 1641, Janeiro, 15-30] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] o primeiro, do moço de Câmara, Pedro 
Varela, solicitando que se mandem ao [escrivão do Conselho da Fazenda], Afonso 
de Barros Caminha os papéis necessários à mercê da propriedade do ofício de 
escrivão da Feitoria dos Linhos Cânhamos da cidade de Coimbra; o segundo, de D. 
João de Almeida, solicitando que seja entregue a seu filho, D. Diogo, uma sela 
fabricada na cidade de Coimbra e doada pelo Rei; o terceiro, de Francisco Vaz de 
Alfama, solicitando que isentem o suplicante e seus companheiros do serviço nas 
Companhias por estarem a serviço no mar; e o quarto, de Diogo Baião de Resende, 
solicitando a reforma da Consulta respeitante à mercê da propriedade do ofício de 
escrivão do recebimento e embarcação das madeiras reais no porto da Pederneira 
[atual Nazaré]. 
Anexos: certidões, requerimentos, cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 11. 
 

12-  1641, Janeiro, 23 – Maio, 31, Lisboa 
DECRETOS (4) do rei D. João IV, o primeiro, determinando que o Conselho da 
Fazenda ordene a construção de duas novas galés no porto de Lisboa; o segundo, 
ordenando que o tesoureiro-mor da Fazenda, Antônio da Silva, entregue ao 
tesoureiro-mor dos Três Estados, João Paes de Matos, todo o dinheiro recebido por 
depósito da Nobreza do Reino; o terceiro, ordenando a nomeação para os 
Armazéns da Casa do Anjo, o capitão geral Antônio Telles, e Henrique Correia da 
Silva; e o quarto, mandando arrecadar os 80 quintais de estanho noticiados pelo 
vigário de Vila Velha de Rodão. 
Anexo: parecer, listas, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 12. 
 

13-  [ant. 1641, Fevereiro, 1-23] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. João IV] o primeiro, de Sebastião Pais de Pacheco, 
solicitando a mercê da serventia do ofício de tesoureiro da Casa da Índia; o 
segundo, do guarda-mor dos Pinhais Reais de Leiria, Luís da Silva da Costa, 
pedindo licença para nomear por sua morte na serventia do dito ofício, o seu filho; 
o terceiro, de D. Carlos de Noronha, solicitando a reforma da consulta do Conselho 
da Fazenda relativa aos 4 mil cruzados em dívida para com o suplicante, enquanto 
herdeiro de seu sogro, o marquês de Vila Real [D. Luís de Noronha e Meneses]; o 
quarto, de Manuel Rodrigues, solicitando a mercê da propriedade do ofício de 
escrivão da Feitoria dos Linhos da cidade de Leiria; e o quinto, do mestre 
coronheiro do castelo de São Jorge, Antônio de Castro, solicitando que seus 
pagamentos sejam entregues a sua mulher enquanto estiver a servir na Comarca 
da Beira, junto com o capitão-mor D. Álvaro de Abranches. 
Anexos: certidões, carta 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 13. 
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14-  1641, Fevereiro, 1 – Março, 9, Porto, Lisboa, Coimbra 
CARTAS (3) ao rei [D. João IV] a primeira do [juiz da Alfândega da cidade do 
Porto] Gonçalo de Vasconcelos e Veiga, sobre os procedimentos que tomou na 
distribuição do dinheiro no fabrico de galeões; a segunda, do tenente geral de 
Artilharia, Rui Correia Lucas, a respeito da necessidade e extinção do ofício de 
porteiro das fundições Reais do Reino; a terceira, de […Monteiro] referindo a falta 
do regimento do ofício de superintendente dos Linhos Cânhamos, no qual foi 
provido. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 14. 
 

15-  1641, Fevereiro, 4-28, Coimbra, Lisboa, Vila do Conde, Leiria 
CARTAS (4) ao rei [D. João IV] a primeira, do juiz de fora de Coimbra e 
superintendente dos Linhos, Antônio Rodrigues [Ruivo] sobre a notificação de 
Jerónimo da Costa Laringo, para pagamento da despesa existente nos armazéns 
reais; a segunda, de Antônio Tavides, sobre a vaga no cargo de abridor dos cunhos 
da moeda; a terceira, do doutor do trespasse da Alfândega de Vila do Conde, 
Francisco André Moreira, sobre o fim do contrato do Consulado com os 
contratadores e os procedimentos tomados; e a quarta, de Antônio Soares de 
Figueiroa, sobre a petição do guarda-mor dos Pinhais Reais da cidade de Leiria. 
Anexos: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 15. 
 

16-  1641, Fevereiro, 16, Coimbra 
AUTO DE JUSTIFICAÇÃO passado pelo doutor Tomé Pinheiro da Veiga, relativo 
ao pedido de provimento de Domingos Coelho no ofício de escrivão dos Linhos 
Cânhamos da cidade de Coimbra, que vagara por falecimento de Manuel Pinto. 
Anexos: requerimento, carta, certidões.  
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 16. 
 

17-  1641, Fevereiro, 22 – Abril, 27, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, a primeira sobre o 
pedido do capitão de um patacho, Manuel de Liz, para regressar da Índia ao Reino, 
a bordo de outra embarcação caso o pataxo não tenha condições para fazer a 
viagem de volta; a segunda, a respeito da petição de Sancho de Faria da Silva para 
que se procedesse ao pagamento dos 300 réis adiantados para custear as despesas 
da viagem de regresso à Índia; a terceira, tratando da petição de João Pereira Corte 
Real, que solicitava uma [curua] [sic] para transportar os vinhos de que é produtor 
para a Índia; a quarta, referente a Gaspar Gomes de Melo, para que se pague a 
Quantia devida e gasta no trabalho desenvolvido no arcebispado da cidade de 
Évora; e a quinta, sobre as folhas de pagamento pertencentes ao capitão Rui de 
Brito Falcão e João Tinoco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 17. 
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18-  1641, Março, 23 – Junho, 14, Lisboa 
LEMBRETES (2) o primeiro acerca de consultas do Conselho da Fazenda; o 
segundo sobre a nomeação de pessoas para o ofício de escrivão da feitoria dos 
Linhos Cânhamos de Coimbra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 18. 
 

19-  [ant. 1641, Abril, 4-10] 
REQUERIMENTOS (4) sendo os três primeiros ao rei [D. João IV] o primeiro da 
Prioresa e religiosas do mosteiro da Anunciada da cidade de [Lisboa] solicitando a 
reforma da consulta relativa à doação de um lenho e 4 mil réis feita por Antônio de 
Abreu a sua filha, D.ª Leonor, religiosa daquele mosteiro, conforme assento da 
folha da Casa da Índia; o segundo do juiz de fora da vila de Setúbal, doutor 
Sebastião da Mata, solicitando a mercê da serventia de Filipe Mendes Flores no 
ofício de meirinho dos Pinhais da comarca de Leiria, do qual o suplicante é 
proprietário enquanto tutor de sua enteada, D.ª Margarida; o terceiro de Leonardo 
Vaz Figueira, solicitando a nomeação de um novo juiz da Contadoria da Fazenda, 
em lugar do atual Manuel Aires de Almeida, para que possa arguir a sua causa; o 
quarto, de Diogo da Fonseca, solicitando uma certidão das casas que estão sitas na 
cidade de [Lisboa] e que lhe pertencem legitimamente. 
Anexo: carta, certidão, notificação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 19. 
 

20-  ����1641, Abril, 13-26, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, a primeira sobre a 
petição de João de Barros de Vasconcelos, solicitando a propriedade do ofício de 
escrivão e contador dos Armazéns da Guiné e Índia, que vagou por falecimento de 
seu pai, Lourenço Ramos de Vasconcelos; a segunda, a respeito do pagamento de 
uma folha de 1870 quintais de bacalhau ao mercador inglês, Thomas Emin; a 
terceira, sobre o pedido do capitão Antônio Pires Picão para que liberem seu navio 
para navegar para o Brasil quando não estiver ao serviço da coroa e que se faça a 
avaliação do carregamento de artilharia que deu para guarnecer a fortaleza do 
Porto; a quarta sobre o fornecimento de mais 12 peças de artilharia para o galeão 
“São Pantaleão”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 20. 
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21-  [ant. 1641, Abril, 18-20] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] o primeiro do moço da Câmara Real, 
Jorge Ribeiro, solicitando provimento em um dos almoxarifados de mantimentos e 
de armas que vagaram; o segundo do aposentador da Corte, Francisco Correia de 
Macedo, solicitando a serventia dos ofícios de tesoureiro da Casa da Índia e de 
tesoureiro dos Armazéns e Almoxarifado dos mantimentos; o terceiro de Ventura 
Pais de Matos, solicitando que se mande consultar o ofício relativo aos serviços 
prestados pelo suplicante e seus pais; o quarto do mercador alemão, João da Maia 
da Mota, pedindo que se efetue o pagamento das consignações correspondentes 
aos materiais que entregou para a preparação das naus da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 21. 
 

22-  [ant. 1641, Abril, 24] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João IV] o primeiro do executoor do 
Almoxarifado de Tomar, Manuel de Lobo [Cerveira] solicitando proteção face ao 
processo que irá instaurar aos herdeiros de D. Francisco Pereira Coutinho; o 
segundo de Cristóvão Rodrigues Becares, solicitando a passagem de padrão do 
juro da quantia a entregar para o hospital de Nossa Senhora da Conceição, sito em 
Vila do Conde, e efetuar o registo na folha do almoxarifado da vila de Viana 
relativo ao pagamento anual ao administrador do hospital. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 22. 
 

23-  1641, Abril, 27 – Maio, 21, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, a primeira sobre a 
carta do feitor das lonas e trens da cidade do Porto, Damião de Figueiroa, 
solicitando o pagamento das suas consignações que tiveram prejuizo com a venda 
dos couros castelhanos para as velas dos galeões das Armadas; a segunda, 
reformada, é referente ao pedido do Provincial da ordem de São Paulo para que se 
lhe entregue a ordinária da especiaria da Casa da Índia para as casas da sua 
Religião; a terceira trata da nomeação de um ministro do Conselho para assistir, na 
ponte da Casa da Índia, à descarga da embarcação que chegara da Índia; a quarta, 
da Junta da Armada, refere-se a artilharia que lhe falta e de onde se pode tirar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 23. 
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24-  ����[ant. 1641, Maio, 8-29] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. João IV] o primeiro do guarda-mor dos Pinhais 
Reais de Leiria, Luís da Silva da Costa, solicitando ordens de proteção ao 
desempenho do seu ofício contra os queixumes dos demais; o segundo do 
solicitador da Fazenda Real, Pedro Velasco de Almeida, solicitando que se mande 
correr todo o negócio correspondente ao seu cargo para poder socorrer o capitão 
de Alfândega sem interferência de outrem; o terceiro do moço da repartição da 
Índia, Luís da Costa, solicitando a propriedade do ofício que exerce; o quarto do 
mercador francês, Bonete Dusarrey, solicitando passaporte com destino ao Brasil a 
fim de ali vender algumas fazendas; o quinto do mercador francês João Preian, 
solicitando passaporte para embarcar com destino ao Brasil, onde pretende vender 
algumas de suas fazendas. 
Anexo: certidões, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 24. 
 

25-  1641, Maio, 23 – Agosto, 22, Lisboa, Castelo Branco 
CARTAS (4) ao rei [D. João IV] a primeira de Simão Francisco Monteiro, sobre 
pedido de alvará do ofício de juiz da aposentadoria da cidade de Évora, para 
nomear um filho ou filha para aquele cargo depois da sua morte; a segunda da 
Junta da Armada, referindo-se ao pagamento da dívida existente para com o 
almirante, mestre-de-campo e restantes oficiais da Armada; a terceira, do 
negociante Jorge Lopes, sobre a qualidade e quantidade de madeiras existentes 
para o fabrico de Galeões, e disponibilizando o envio de diversos produtos; a 
quarta, do procurador do Alto Branco, doutor Vicente de Moraes, tratando da 
revisão das coimas da Fazenda. 
Anexo: requerimento, lista, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 25. 
 

26-  1641, Maio, 27, Lisboa 
ATESTADO passado por Marçal da Costa, informando não ter sido encontrado 
qualquer registro no Livro das Mercês referente a Luís da Costa. 
Anexo: alvará (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 26. 
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27-  1641, Junho, 1-8, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, a primeira sobre a 
petição de Mariana de Oliveira, solicitando mercê da propriedade do ofício de 
Recebedor dos bens dos três por cento do Consulado do Paço da madeira; a 
segunda, sobre a nomeação de pessoas para o ofício de recebedor do Consulado do 
Paço da madeira da cidade de Lisboa, que alterna-se com o de almoxarife da 
referida casa, que vagou por falecimento de Cosmo Dias Lobo; a terceira a respeito 
do levantamento de embargo aos bens dos mercadores ingleses, a pedido do 
consul inglês João Sandler; a quarta, sobre a petição de D.ª Joana Correia, esposa 
do capitão D. Jerónimo Alvares de Figueiroa, solicitando continuidades dos 
serviços de socorro prestados para ajudar no resgate do marido, cativo em 
[Tetuão]. 
Anexo: requerimento, carta, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 27. 
 

28-  1641, Junho, 3 – Julho, 9, Lisboa 
DECRETOS (2 cópias) do rei D. João IV, o primeiro determina que só se consulte o 
rei para a serventia dos ofícios por tempo limitado, em lugar da propriedade dos 
que vagarem, e que não se admitam nem consultem petições referentes a 
renunciações de ofícios; o segundo ordena que em tudo o que se refere ao apresto 
da Armada seja resolvido pelas pessoas nomeadas para o efeito, começando pelo 
serviço mais necessário, e que os capitães de mar e guerra durmam a bordo dos 
seus navios juntamente com toda a tripulação.  
Anexo: decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 28. 
 

29-  [ant. 1641, Junho, 4-19] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João IV] o primeiro, da prioresa e mais religiosas 
do mosteiro de Santa Mônica da cidade de Évora, solicitando o pagamento dos 
juros e especiarias a que têm direito na Casa da Índia; o segundo, de João Garcia de 
Luares, solicitando licença para mandar embarcar, na Biscaia, novas quantidades 
de ferro e outros materiais em falta no Reino; o terceiro, do tanoeiro Francisco 
Gonçalves, solicitando provisão no seu ofício com o ordenado correspondente aos 
ofícios de ferreiro, coronheiro e [bonzieiro] dos Armazéns Reais. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 29. 
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30-  1641, Junho, 10-14, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, a primeira, tratando a 
correspondência a remeter ao governador do Porto e aos oficiais da Câmara e 
corregedor da comarca da vila de Viana, para que enviem mais marinheiros a 
bordo do galeão São Pantaleão; a segunda, referindo a necessidade de se escrever 
aos Condes de Monsanto e Atouguia, para enviarem mais quantidade de 
marinheiros para o apresto da armada; a terceira, a respeito da petição do vedor da 
Fazenda Real, Henrique Correia da Silva, para que não haja impedimento na 
resolução dos serviços da Fazenda durante a sua ausência; a quarta sobre a 
necessidade de se pedir uma barcaça para transportar as âncoras e amarras da 
Armada; e a quinta, tratando do pedido de consignação feito pelo Cabido da 
cidade do Porto para pagamento do dinhero pertencente aos Cabidos daquele 
Bispado. 
Anexo: cartas, escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 30. 
 

31-  1641, Junho, 15-22, Lisboa 
CONSULTAS (2) da Junta da Armada ao rei D. João IV, a primeira, sobre o 
pagamento da Infantaria que irá na Armada; a segunda, acerca da carta do capitão 
Antônio Pires Picão, relatando a viagem que fez do porto de Lisboa ao da cidade 
do Porto, e a saída do galeão “São Pantaleão”. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 31. 
 

32-  1641, Junho, 19, Lisboa 
PARECER do Conselho da Fazenda, sobre o processo de culpas do capitão-mor 
das naus da Índia, João Soares Vivas, instaurado pelo juiz dos Feitos da Fazenda, 
doutor Jorge de Araújo Estácio. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 32. 
 

33-  1641, Junho, 19 – 22, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, a primeira, sobre o 
pedido de João da Fonseca Caldera, para que lhe seja entregue a escrava 
Esperança, que vinha a bordo da caravela que aportou no porto da vila nova de 
Portimão devido a um temporal; a segunda, tratando do pedido de Antônio de 
Azevedo, solicitando a dispensa do lançamento de dez quintais de pimenta pelos 
repartidores da pimenta, sem que seja molestado por isso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 33. 
 

34-  ����[1641, Junho, 19, Lisboa] 
ALVARÁ (minuta) passada por D. João IV, determinando os procedimentos a ter 
com o modo de socorrer o Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 34. 
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35-  1641, Junho, 26, Lisboa 
CONSULTAS (2) da Junta da Armada ao rei D. João IV, a primeira, sobre o pedido 
de aumento de soldo feito pelo almirante Fernão da Silveira; a segunda, acerca do 
envio dos artilheiros e marinheiros assentados para melhor apresto e arrumação, a 
bordo dos galeões da Armada, bem como, acerca de uma esquadra de 20 soldados 
para sua guarda. 
Anexo: carta patente (traslados). 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 35. 
 

36-  1641, Junho, 26 – Julho, 16, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, a primeira, sobre o 
pedido de passagem de provisão para voltar a assistir no alojamento de Cascais ao 
socorro dos soldados, feito pelo escrivão dos Armazéns, Miguel Osório; a segunda, 
acerca da petição do capitão de Infantaria da cidade de Lisboa, Felício Monteiro, 
para que não se proceda à notificação de passagem para as fronteiras do Alentejo; 
a terceira, tratando do pedido de Francisco Nunes, que solicita provisão do ofício 
de cordoeiro dos Armazéns Reais, bem como o salário correspondente; a quarta, 
sobre o pedido de Francisco Botelho Chacon, que solicita o pagamento dos direitos 
em dívida relativos a uma folha de lonas que entregou nos Armazéns Reais para a 
Armada. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 36. 
 

37-  1641, Julho, 4 – 6, Lisboa 
CONSULTAS (3) da Junta da Armada ao rei D. João IV, a primeira sobre a falta de 
pessoal na Armada e como supri-la; a segunda, referente ao capítulo da carta de 
Antônio Pires Picão informando dos navios que têm chegado à cidade do Porto; a 
terceira, tratando da necessidade de se apressar o apresto da Armada. 
Anexo: relações, escrito, parecer. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 37. 
 

38-  1641, Julho, 6-10, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, a primeira, reformada, 
sobre a nomeação de pessoas para a propriedade do ofício de escrivão dos Linhos 
Cânhamos da cidade de Coimbra; a segunda, remetendo a petição de Martim 
Velho Barreto para passagem de provisão do cargo de provedor-mor dos 
Armazéns da Província de Entre Douro e Minho; a terceira referindo o pagamento 
do soldo por inteiro ao general, almirante, mestre-de-campo e restantes oficiais da 
primeira Plana que embarcarem na Armada. 
Anexo: consulta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 38. 
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39-  1641, Julho, 8, Lisboa 
CONSULTAS (3) da Junta da Armada ao rei D. João IV, a primeira, sobre os 
Canhões milaneses que se devem guardar na Torre de Belém e nos navios da 
Armada; a segunda, tratando do fretamento de navios negociado com os Ingleses; 
a terceira, sobre o fabrico de biscoito necessário para abastecer as tropas de guerra 
que vão embarcadas nos navios da Armada. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 39. 
 

40-  1641, Julho, 9 – 16, Lisboa 
CONSULTAS (5) da Junta da Armada ao rei D. João IV, a primeira, sobre a petição 
do médico do Almirantado, Lopo Dias da Costa, para receber soldo igual e o 
ofício-mor da Armada; a segunda, tratando do dinheiro que se deve pedir ao Bispo 
inquisidor-geral para o apresto da Armada; a terceira, sobre o requerimento do 
licenciado Manuel do Olival Paiva, solicitando que lhe dê mercer de ser o cirugião 
da Casa Real com as suas moradias, como consta da certidão e alvará dos 
Armazéns; a quarta, sobre o dinheiro que é necessário que se remeta para o apresto 
da Armada; a sexta, sobre o dinheiro que se deve tomar ao procurador-geral de 
São Francisco de Lisboa para o apresto da Armada. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 40. 
 

41-  1641, Julho, 15 [Lisboa] 
ESCRITO do escrivão do Conselho da Fazenda, Afonso de Barros Caminha, sobre 
aduella para pipas e barris para os navios da Armada, conforme informação de 
Luís César. 
Anexo: escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 41. 
 

42-  1641, Julho, 16-27, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, a primeira, sobre o 
pedido de provisão feito pelo mercador Manuel Fernandes Brandão, para ficar 
com o aluguel das casas do doutor João Soares na Boavista, como pagamento do 
que lhe devia; a segunda, tratando do requerimento de João Garcia de Luares, 
solicitando licença para mandar vir da Biscaia, via Inglaterra em navio inglês, 
algumas quantidades de ferro e de outros materiais; a terceira, sobre as ordens 
dadas ao mestre-de-campo, Aires de Saldanha, para que não obrigue os cordoeiros 
do fabrico dos linhos Cânhamos de Santarém a darem os obreiros que necessitam 
para o trabalho; a quarta, tratando do pedido de dispensa do lançamento de um 
quintal de pimenta feito por Pedro da Costa Lapidário. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 42. 
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43-  1641, Julho, 17, Lisboa 
CONSULTA da Junta da Armada ao rei D. João IV, sobre a necessidade de fretar 
mais uma nau inglesa de bom porte para servir a Armada. 
Anexo: escritos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 43. 
 

44-  1641, Julho, 26 – Setembro, 7, Lisboa 
DECRETOS (2) do rei D. João IV, o primeiro ordenando que o Conselho da 
Fazenda providencie o pagamento dos soldos da tripulação do navio de João Paulo 
Maraboto; o segundo, concedendo a Felicio Monteiro, a mercê da serventia do 
ofício de juiz da Casa da moeda, que vagou por promoção de Antônio Cavide ao 
cargo de provedor das Obras Reais. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 44. 
 

45-  1641, Agosto, 3, Hamburgo 
CONTRATO celebrado entre Duarte Nunes da Costa e o capitão Diogo Martins “o 
Velho” e os armadores da nau São Pedro, em que o primeiro procede à compra da 
referida embarcação, frete e respectiva carga. 
Anexo: relações. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 45. 
 

46-  [ant. 1641, Agosto, 19-23] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João IV] o primeiro do vidraceiro Real e das 
Armadas, Adão Alemão, solicitando carta do seu oficial e tabela do ofício que 
exerce; o segundo de Jerônimo Pacheco da Silva, solicitando a nomeação de outro 
conselheiro da Fazenda para, em lugar do falecido doutor Antônio das Póvoas, 
examinar o merecimento dos autos da causa por si interposta; o terceiro do alcaide-
mor e capitão-mor da cidade de Miranda do Douro, Pedro de Melo, pedindo o 
envio de 8 ou 9 quintais de murrão para defesa da fronteira em que assiste. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 46. 
 

47-  1641, Setembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, sobre a petição de 
Francisco Peixoto, solicitando a mercê de mandar que não se proceda contra o 
suplicante, quando este aceitar os 2 quintais de pimenta de que o falecido sogro era 
beneficiário, uma vez que o suplicante só o é também por ter sido assim designado 
como herdeiro e beneficiário em inventário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 47. 
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48-  1641, Setembro, 5 – Novembro, 29, Lisboa, Porto 
CARTAS (3) ao rei [D. João IV] a primeira, de Jorge Lopes de Negreiros, sobre a 
existência de uma mata no termo da vila de Alcobaça, pertencendo aos abades 
comendatários do mosteiro daquela Vila, e que por foral são obrigados a fornecer 
madeiras daquele couto para a construção de casas dos moradores, podendo a 
mesma madeira ser aproveitada para a construção naval; a segunda de Custódio 
Favacho, sobre a conclusão do fabrico do galeão Santa Teresa; a terceira de 
Lourenço da Gama Pereira, sobre as deligências tomadas face as acusações de 
traição à pátria feitas contra Antônio da Cunha, quando este último se refugiou em 
Castela logo após a aclamação do rei português. 
Anexo: cartas, termo de fiança, requerimentos, escritos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 48. 
 

49-  ����[ant. 1641, Setembro, 7 – Outubro, 19] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] o primeiro de Luís de Madureira Palha, 
solicitando que se mande o escrivão [do Conselho] da Fazenda, Afonso de Barros 
Caminha, passar ao suplicante o traslado do alvará do ofício de escrivão da Casa 
da Moeda, conforme o que foi concedido a Baltasar Ferreira; o segundo de João 
Rodrigues de Sá, pedindo que se coloquem as apostilhas necessárias para cobrar a 
quantia que lhe é devida enquanto único herdeiro de Ana Luísa da Silva; o 
terceiro, do escrivão do consulado da alfândega do Porto, Manuel Pinto Ribeiro, 
solicitando a propriedade do ofício de escrivão dos galeões e fábricas, com o 
respectivo ordenado; o quarto do alferes Antônio Vaz, solicitando nova consulta 
do Conselho da Fazenda sobre o pedido do suplicante para assistir no cargo de 
contador geral do Estado do Brasil, face à desistência de Domingos Cabral Bacelar. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 49. 
 

50-  1641, Setembro, 10, Lisboa 
ROL das coisas entregues nos fornos Reais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 50. 
 

51-  1641, Setembro, 15 [Lisboa] 
OFÍCIO do almoxarife dos Fornos Reais [ … Prado de Mesquita ] ao [escrivão do 
Conselho da Fazenda], Afonso de Barros Caminha, sobre a falta de madeiras para 
a administração conveniente daqueles Fornos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 51. 
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52-  1641, Outubro, 2-30, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, a primeira sobre a 
petição de Antônio de Mariz Carneiro, solicitando licença para servir como 
desembargador da Relação do Porto; a segunda, sobre a petição de Francisco 
Barbosa Figueira, solicitando a propriedade do ofício de escrivão do Consulado da 
Alfândega da vila de Caminha; a terceira sobre um memorial feito pelo mercador 
francês Daniel Ranard, acerca do benefício que a Fazenda Real e povos poderiam 
receber com a cunhagem das moedas de dez e cinquenta em cobre; a quarta 
tratando do pagamento que é devido ao mestre inglês João Guide pelos fretes 
realizados por seus navios ao serviço de Portugal; a quinta tratando da petição do 
capitão e alcaide-mor de Sesimbra, D. Álvaro Pereira, acerca da presa que os 
mestres de seus barcos fizeram a uma embarcação moura, e o que fazer às duas 
viúvas de dois dos tripulantes que faleceram nessa tomada. 
Anexos: consulta, parecer (minuta). 
Obs.: ver AHU_CU_Reino, Cx. 11 - A, pasta 22. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 52. 
 

53-  1641, Novembro, 5-26, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, a primeira sobre a 
petição de Domingos da Silva, solicitando alvará para nomear um dos seus filhos 
para ocupar a escrivaninha da nau da Índia; a segunda referindo-se ao pedido do 
prior de São Vicente de Fora, para que se escreva ao vigário geral da sua 
congregação em Santa Cruz de Coimbra, a fim de que este último não interfira e 
perturbe o seu trabalho como procurador-geral da referida ordem; a terceira sobre 
o pedido de Gaspar de Torres para que se lhe passe alvará da propriedade do 
cargo de escrivaninha da nau da Índia, para que possa embarcar em outra nau que 
parta com o mesmo destino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 53. 
 

54-  1641, Dezembro, 2-4, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, a primeira sobre a 
petição do tanoeiro dos Armazéns Reais, Francisco Gonçalves, solicitando provisão 
do mesmo ofício; a segunda referindo-se aos pedidos de Domingos de Azevedo, 
Diogo de Azevedo, Sebastião Gonçalves, Bernardo Nunes e Baltasar da Silva, 
solicitando o pagamento dos seus soldos pelos serviços prestados a bordo do 
galeão São Pantaleão; a terceira sobre o pedido de João Rodrigues de Sá para que 
se lhe pague o terceiro quartel do juro que tem na Alfândega de Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 54. 
 

55-  1641, Dezembro, 6, Lisboa 
RELAÇÃO da consignação da fábrica das naus que no ano 1641 foram nas folhas 
dos almoxarifados e casas de [Lisboa]. 
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 55. 
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56-  1641, Dezembro, 10-30, Lisboa, Moncorvo 
CARTAS (4) ao rei [D. João IV] a primeira de Manuel Carvalho sobre a 
arrematação de 34 quintais de pimenta que fez na Casa da Índia; a segunda e a 
terceira de Jorge Lopes de Negreiros, sobre um memorial escrito a respeito das 
madeiras da vila de Alcobaça, pertencentes ao Priorado, e do seu rendimento para 
o fabrico das naus Reais; a quarta do superintendente da Torre de Moncorvo, 
Gaspar de Lemos Galvão, queixando-se da falta de dinheiro existente na feitoria 
dos linhos cânhamos da vila de Moncorvo. 
Anexos: escritos. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 56. 
 

57-  [ant. 1641, Dezembro, 10-19] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João IV] o primeiro do capitão Jorge de Azevedo 
de Mesquita, solicitando licença para renunciar o ofício que exerce; o segundo do 
comissário das madeiras de Sovaro do Ribatejo, no termo de Abrantes, Gaspar de 
Basto Teixeira, pedindo que da fazenda sequestrada ao marquês de Porto Seguro, 
ou do rendimento das Sizas da vila de Abrantes, se retire o dinheiro necessário 
para custear a deslocação e serviços do suplicante; o terceiro do mestre-de-campo 
do Terço da Armada, D. Sebastião de Vasconcelos, solicitando que se proceda à 
reforma de uma consulta do Conselho da Fazenda sobre a arrematação de duas 
contas do suplicante. 
Anexos: requerimentos, certidões, instrumento em pública forma, mandados, 
escritos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 57. 
 

58-  [ant. 1641, Dezembro, 20 – ca. 1641] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João IV] o primeiro dos Homens de Negócios e 
povo do Reino, pedindo que seja revogada a licença concedida ao francês Matheo 
de La Bayalean para descarregar no porto de Lisboa as fazendas que trazia da 
França, atendendo aos prejuízos que tem causado à economia dos mesmos; o 
segundo de Luís Freire de Andrade, solicitando que lhe seja pago o valor das 
madeiras que lhe foram cortadas no casal de Abrantes, sob o pretexto de serem 
úteis ao fabrico das naus da Armada; o terceiro de Manuel da Silva Mascarenhas, 
solicitando o provimento no ofício de tesoureiro da Casa da Índia, que se encontra 
vago. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-A, pasta 58. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 10-B (1642) 
N.º de pastas descritas: 36 
Assuntos: preparação da Armada; rendimentos das Casas de Cunho de Moeda do Reino; 
naus holandesas, nomeação de juizes e de tripulação para a Armada. 
 

1-  ����1642, Janeiro, 2 – Março, 30, Lisboa 
DECRETOS (2) do rei D. João IV ordenando, no primeiro, que se sentencie a causa 
que o procurador da Fazenda Real moveu contra Francisco Botelho Chacon e 
Duarte da Silva, assentistas do provimento do Brasil; no segundo, que se cunhe 
moeda suficiente para pagamento das mercadorias que chegaram de Hamburgo. 
Anexo: decreto, decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 1. 
 

2-  [ant. 1642, Janeiro, 16 - 30] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] o primeiro de João Hals, Abraão Voltinx 
e outras pessoas provenientes da Holanda, solicitando o cumprimento do alvará 
sobre a consignação dos direitos do sal para pagamento das letras que foram 
sacadas na Holanda por conta do embaixador Tristão de Mendonça e Guilherme 
Rozen, do rendimento do ano anterior; o segundo do feitor da fábrica de telha, 
Manuel Carneiro de Vasconcelos, pedindo acrescentamento de soldo; o terceiro do 
rendeiro das Capelas do Rei D. Afonso IV, Simão Gomes, solicitando licença para 
que na Casa da Índia seja penhorado o gengibre pertencente a Manuel Rodrigues 
para assim suprir a falta de pagamento das rendas devidas; o quarto de D. 
Guilherme Cortim, cavaleiro de nação inglesa, solicitando que se dê despacho da 
propriedade do navio São Jorge, pelos juízes da Procuradoria da Fazenda, até que 
o Conselho da Fazenda se reúna, para fazer uso de uma embarcação cuja 
tripulação ja está a ser paga pelo suplicante. 
Anexo: consulta (minuta) alvarás (cópias) escritos, requerimento, auto, parecer. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 2. 
 

3-  1642, Janeiro, 18 – Fevereiro, 28, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. João IV] a primeira sobre a 
oferta feita por Jorge Lopes de Negreiros para fabricar galeões no porto de São 
Martinho de Salir [São Martinho do Porto]; a segunda (minuta) tratando das 
condições do fabrico de embarcações; a terceira referente ao pedido de Tomé da 
Costa para provimento no ofício de escrivão dos fornos de Vale de Zebro; a quarta 
relativa ao pagamento da dívida real ao capitão João de Amorim Bettencourt 
correspondendo aos socorros por si prestados. 
Anexo: provisões, condições de contrato. 
Obs.: docs em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 3. 
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4-  1642, Janeiro, 20 – Março, 2, Santarém, Lisboa 
ESCRITOS (4) o primeiro do [conde de Atouguia] D. Jerônimo de Ataíde, sobre o 
mal-estar que tem passado desde que mudou para [Santarém]; o segundo, ao 
[vedor da Fazenda Real] marquês de Montalvão [D. Jorge Mascarenhas] sobre uma 
dívida que falta saldar no Conselho da Fazenda; o terceiro do [secretário de 
Estado] Francisco de Lucena, para o vedor da Fazenda Real, marquês de 
Montalvão [D. Jorge Mascarenhas] referente a brevidade na resolução das causas 
apresentadas ao Conselho da Fazenda; o quarto também do [secretário de Estado] 
Francisco de Lucena, sobre as preparações das caravelas necessárias a jornada da 
Terceira. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 4. 
 

5-  [ant. 1642, Fevereiro, 5-25] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] o primeiro de Rodrigo de Oliveira da 
Fonseca, solicitando provisão do tempo de serviço prestado no cargo de almoxarife 
dos armazéns dos mantimentos; o segundo, de Manuel Soares, solicitando 
provimento e propriedade do cargo de piloto-mor da barra da cidade do Porto; o 
terceiro, de Antônio Sodré Ferreira, pedindo provimento no ofício de juiz das 
causas do Consulado; e o quarto, do padre procurador das Carmelitas Descalças, 
solicitando a reforma da consulta do Conselho da Fazenda para que possa receber 
uma esmola de ordenância de pimenta pedida para 4 conventos seus e que não 
havia ainda chegado. 
Anexo: certidões, auto de diligência, carta, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 5. 
 

6-  1642, Fevereiro, 11 – Março, 8 [Lisboa] 
RELAÇÕES (3) sendo a primeira referente ao carregamento de mantimentos feitos 
nos navios da Armada; a segunda sobre o nome das pessoas que podiam servir 
como capitães de mar e guerra; e a terceira novamente sobre mantimentos 
entregues por um barqueiro. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 6. 
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7-  1642, Fevereiro, 15-25, Porto, Lisboa 
CARTAS (5) ao rei [D. João IV] a primeira sobre os rendimentos do Consulado da 
Alfândega da cidade do Porto; a segunda, do [vedor da Fazenda Real, marquês de 
Montalvão [D. Jorge Mascarenhas] sobre os mantimentos de trigo e vinho do 
presídio de Cascais que poderiam ser aproveitados para as naus das Armadas; a 
terceira de Mateus Moutinho sobre a falta de grãos de trigo em Arraiolos; a quarta 
sobre a preparação das naus da Armada; a quinta de [Rodrigo Rodrigues de 
Magalhães] sobre os carpinteiros que devem servir no fabrico das naus da 
Armada. 
Anexo: despachos, escritos, parecer (minuta) lembrete, carta, certidão.  
Obs.: mau estado  
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 7. 
 

8-  1642, Fevreiro, 23, Lisboa 
PARECER do Conselho da Fazenda sobre o pagamento dos direitos da 
consignação das naus da Índia. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 8. 
 

9-  1642, Março, 1, Alcobaça 
CONHECIMENTO do ouvidor de Alcobaça, doutor Miguel Dourado Mariz, sobre 
o dinheiro abatido dos quartéis vencidos dos moios de trigo e entregue ao 
tesoureiro-mor do Almoxarifado. 
Anexo: termo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 9. 
 

10-  1642, Março, 2-10, Porto, Setúbal, Lisboa 
CARTAS PARTICULARES (4) a primeira sobre os direitos de consignação de 
madeiras [de tapinhé]; a segunda do ouvidor do mestrado de Santiago e 
corregedor de Almada, doutor Belchior Rodrigues de Matos, sobre o envio de 
carpinteiros para a construção das embarcações reais; a terceira, da condessa do 
Crescente, D.ª Maria de Nevina, recomendando a nomeação dos capitães Diego 
Martins, João da Costa e Gonçalo de Barros para o posto de capitão-mor da Índia; a 
quarta, de João de Figueiredo, sobre os trabalhos na fábrica da telha.  
Anexo: ofício, relação, certidões, pareceres (minutas). 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 10. 
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11-  [ant. 1642, Março, 5 – Maio, 10] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] o primeiro do Padre Procurador dos 
Carmelitas Descalços do Oriente, solicitando a concessão de esmola para ajudar a 
socorrer a pobreza dos religiosos daquele convento; o segundo, de Bárbara Vieira, 
solicitando ajuda com o aluguer de camas para os Holandeses; o terceiro do 
tesoureiro da moeda do cunho da vila de Castelo Branco, Luís de Sousa Brandão, 
solicitando provisão da mercê do dito cargo; o quarto de D.ª Gabriela de Córdova, 
solicitando a devolução do seu passaporte e mercê de licença para se deslocar a 
vila de Madri. 
Anexo: certidões, despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 11. 
 

12-  1642, Março, 6 - Junho, 7, Lisboa 
MANDADOS (3) do [vedor da Fazenda] marquês de Montalvão [D. Jorge 
Mascarenhas] o primeiro mandando que fossem conduzidas para Lisboa as 
caravelas de Bartolomeu Vaz, Matias Vaz e Calçado Velho; o segundo sobre a 
cobrança dos direitos do contrato do sal e seus rendimentos; e o terceiro, sobre a 
fuga de alguns marinheiros e soldados das fragatas que saíram de Lisboa para o 
Porto, mandando a sua captura. 
Anexo: escrito (minuta). 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 12. 
 

13-  1642, Março, 7 – Abril, 9, Lisboa, Coimbra 
CARTAS PARTICULARES (4) a primeira do doutor Belchior Rodrigues de Matos, 
sobre a partida do mestre calçado, Mateus Vaz, e a notificação de Bartolomeu 
Álvares para se deslocar com sua caravela para Lisboa; a segunda, de João de 
Figueiredo, sobre as querelas entre o feitor da Fábrica das embarcações e os 
carpinteiros; a terceira, do capitão-mor de Bragança, Salvador de Mello da Silva ao 
[escrivão do Conselho da Fazenda] Afonso de Barros Caminha, solicitando a 
proteção e a recomendação de sua pessoa na nomeação de qualquer cargo de 
governo dos domínios ultramarinos, ou outro cargo que vagar, atendendo à difícil 
situação financeira em que se encontra; a quarta, de Gaspar Pinto Mendonça, 
remetendo informações sobre o andamento dos trabalhos na feitoria dos Linhos-
Cânhamos daquela cidade de Coimbra. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 13. 
 

14-  1642, Março, 7-10, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda ao rei [D. João IV] a primeira sobre a 
preparação de nova gente de mar de Cascais e Peniche, para servir nas naus da 
Armada; a segunda sobre a viagem realizada pelo capitão Custódio Fanacho à 
cidade do Porto para ir buscar o galeão Santa Teresa.  
Anexo: lista, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 14. 
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15-  1642, Março, 8 – Junho, 6, Lisboa, Setúbal 
ESCRITOS (3) o primeiro sobre o valor do pagamento auferido pelos feitores que 
assitiram na feitoria da Ribeira da Telha; o segundo, de Antônio Maciel da Costa, 
sobre a cobrança do dinheiro do Consulado do Algarve e vila de Setúbal retirado 
da consignação dos assentistas daquelas regiões; o terceiro de Antônio das 
[Póvoas] ao [escrivão do Conselho da Fazenda] Afonso de Barros Caminha, 
relativo a abertura de nove casas de cunho de moeda em Viana, Santarém, Setúbal, 
Guarda, Leiria, Torre de Moncorvo, Portalegre, Vila Real. 
Anexo: lembretes, certidão, alvará, despacho (cópia) relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 15. 
 

16-  1642, Março, 8 – Maio, 6 [Lisboa] Elvas, Tavira 
CERTIDÕES (3) a primeira dos oficiais da Ribeira das Naus sobre a vistoria feita à 
nau São [José]; a segunda do tabelião da cidade de Elvas, Gregório de Almeida, 
confirmando a passagem de um precatório a Francisco Tavares de Sousa sobre as 
pessoas que se tinham embarcado na armada; a terceira do escrivão da Casa do 
Cunho de Tavira, Luís da Ponte, sobre o rendimento pertencente ao serviço real. 
Anexo: precatório. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 16. 
 

17-  1642, Março, 8-18, Leiria, Peniche, Tomar 
CARTAS (5) ao rei [D. João IV] a primeira, a terceira e a quarta do provedor da 
comarca de Leiria, Gaspar Barreto, sobre o embargo de algumas embarcações de 
bom porte existentes nos portos de Peniche, Atouguia e outros daquela comarca, 
para que pudessem servir na Armada, assim como sobre a requisição dos serviços 
dos carpinteiros dessas vilas e da Lourinhã para servirem nos armazéns de Lisboa; 
a segunda de Francisco Preto da Cunha sobre o envio de barris de azeite e legumes 
oriundos das vilas de Leiria para os armazéns de Lisboa; a quinta do [tesoureiro] 
do cunho da moeda da cidade de Tomar, Antônio de Faria Machado, relatando as 
obras de recuperação realizadas naquele estabelecimento e a cunhagem de moeda 
produzida nesse tempo. 
Anexo: cartas, relações, certidões. 
Obs.: documentos em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 17. 
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18-  1642, Março, 16 – Abril, 16, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, a primeira sobre a 
qualidade das madeiras que se cortaram na vila de Coruche e na herdade e matos 
de Antônio Fróis de Andrade; a segunda sobre o embargo de dois navios, algumas 
caixas de açúcar e restantes fazendas pertencentes a Diogo Peixoto, morador em 
Castela, por se considerar de utilidade para o apresto da Armada; a terceira sobre o 
dinheiro enviado pelo tesoureiro do cunho da moeda do reino do Algarve, Gaspar 
de Sousa de Lacerda, para pagamento de mantimentos a entregar na Armada; a 
quarta sobre a quantia a enviar das casas da moeda de Trancoso, Castelo Branco, 
Évora e Beja para a compra da nau de Hamburgo e outras coisas pertencentes ao 
serviço real. 
Anexo: ofícios, provisão, consulta, decreto (cópia) decretos, auto, certidões, 
despachos. 
Obs.: documentos em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 18. 
 

19-  1642, Março, 20 – Abril, 10, Évora, Leiria, Alenquer 
CARTAS (4) ao rei [D. João IV] a primeira de André Mendes [Lopes] anunciando a 
chegada a Évora para executar as ordens régias a si destinadas; a segunda, do 
[superintendente dos linhos cânhamos da comarca de Leiria] Manuel Gama […] 
informando a falta de dinheiro e o atraso dos trabalhos da feitoria daquelas terras; 
a terceira, do tesoureiro do cunho da moeda de Évora, Jorge [Rodolfo] Coutinho, 
sobre os avanços na cunhagem de moeda daquela feitoria; a quarta de […] sobre o 
envio de soldados e caminheiros da vila de Alenquer para servirem na Armada. 
Anexo: certidão. 
Obs.: documentos em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 19. 
 

20-  1642, Março, 20 – Abril, 13, Évora, Torres Vedras 
CARTAS (2) ao rei [D. João IV] a primeira […] sobre os direitos a cobrar com a 
cunhagem de moeda na cidade de Évora; a segunda, de Diogo Ribeiro de Macedo 
sobre o pedido de esmola feito pelo guardião e religiosos do mosteiro de Santo 
Antônio da Lourinhã. 
Anexo: certidões, requerimento, alvará, relação, carta. 
Obs.: documentos em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 20. 
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21-  1642, Abril, 20 – 26, Lisboa 
ESCRITOS (3) o primeiro, sobre as comodidades dos padres nas aldeias; o 
segundo, do [vedor da Fazenda], marquês de Montalvão, [D. Jorge Mascarenhas], 
ao [provedor dos Armazéns] Rui Correia Lucas, sobre as quantidades de artilharia 
disponíveis em Alcácer do Sal; e o terceiro, do [provedor dos Armazéns] Rui 
Correia Lucas, referente ao preço das espadas necessárias para os soldados da 
Armada. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 21. 
 

22-  1642, Abril, 24 – Maio, 7, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, a primeira, sobre as 
madeiras dos pinhais de Leiria necessárias à construção de duas naus e à 
recuperação de outra; a segunda, referente ao pagamento dos fretes realizados pela 
nau Santo Antônio, vinda da Holanda e pertencente a Adrião Van de Colster; a 
terceira, referindo o número de pessoas existentes no Porto e prontas para 
embarcar nas naus da Armada; a quarta, tratando do requerimento apresentado 
pelo Padre Procurador dos Carmelitas Descalços, pedindo uma esmola e direitos 
das especiarias da Índia, trazidas no galeão São Bento, para distribuir pelos quatro 
conventos daquela Ordem sitos nas vilas de Aveiro, Porto, Viana e Deserto. 
Anexo: relação, escritos. 
Obs.: documentos em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 22. 
 

23-  1642, Abril, 27 – Maio, 23, Lisboa, Vila Nova [de Portimão] Castelo Branco 
CARTAS PARTICULARES (4) a primeira de Manuel Correia ao [escrivão do 
Conselho da Fazenda], Afonso de Barros Caminha, sobre a compra de uma quinta 
que pertencera a Pedro de Alvares; a segunda, de Diogo Ribeiro de Macedo, sobre 
a publicação dos procedimentos a cumprir na cunhagem de moeda, em 
conformidade com o regimento em vigor, na vila de Alenquer; a terceira, de Pedro 
de Lemos Botelho, sobre a quantidade de tabaco e açúcar que faltava vender em 
Vila Nova [de Portimão]; a quarta de Luís de Sousa Brandão, sobre a necessidade 
de se enviar dinheiro para a cidade de Castelo Branco a fim de se efetuar o 
pagamento dos ordenados do segundo ano de serviços do bispo de Lamego, 
embaixador de Portugal em Roma [D. Miguel de Portugal] e seu secretário. 
Anexo: certidão, carta, decreto, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 23. 
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24-  1642, Abril, 29 – Maio, 28, Lisboa 
ESCRITOS (5) o primeiro para o [vedor da Fazenda] marquês de Montalvão [D. 
Jorge Mascarenhas] sobre as dificuldades de apresentação no serviço real, 
atendendo a idade; o segundo, uma cópia, do [vedor da Fazenda Real] marquês de 
Montalvão [D. Jorge Mascarenhas] sobre a cobrança dos rendimentos do Bispado 
de Leiria; o terceiro do [vedor da Fazenda Real] marquês de Montalvão [D. Jorge 
Mascarenhas] remetendo os papéis de Paulo de Meireles, tripulante da Armada; o 
quarto, uma minuta, do [vedor da Fazenda Real] marquês de Montalvão [D. Jorge 
Mascarenhas] comunicando a requisição dos serviços de alguns quardas da Casa 
da Índia para servir na Armada; o quinto do [secretário de Estado] Francisco de 
Lucena, ao do [vedor da Fazenda Real] marquês de Montalvão [D. Jorge 
Mascarenhas] sobre as galés. 
Obs.: cópia e minuta de documentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 24. 
 

25-  1642, Maio, 8 – Junho 2, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, a primeira, sobre a 
restituição do dinheiro destinado à Armada feita pelo tesoureiro do cunho da 
moeda de Tavira; a segunda, tratando do pedido de indicação de ordenado feito 
pelo provedor dos Armazéns da província de Entre-Douro e Minho, Martim Velho 
Barreto; a terceira, referente a queixa apresentada pelo capitão Sebastião da 
Fonseca contra [Brálio] Brás Brandão, tendo este último mandado prender os 
soldados da cidade do Porto destinados à Armada. 
Anexo: despachos, escritos, requerimento, ofício, carta. 
Obs.: documentos em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 25. 
 

26-  1642, Maio, 9 – 20 [Lisboa] Trancoso, Leiria 
CARTAS (4) ao rei [D. João IV] a primeira, de João de Sampaio sobre as letras de 
pagamento que envia; a segunda, de Francisco Rodrigues [Ribeiro] sobre os 
rendimentos do cunho da moeda na Casa de Trancoso e o dinheiro a retirar para 
pagamento de algumas consignações; a terceira, de Francisco Rodrigues Ribeiro, 
sobre a falta de ferros para cunhar tostões que valham seis vinténs; a quarta, de 
Antônio Alvares Mourão, sobre os rendimentos dos produtos que retiram daquele 
bispado de Leiria para o fabrico das naus da Armada, sobretudo das madeiras. 
Obs.: documentos em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 26. 
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27-  [ant. 1642, Maio, 10 – Junho, 26] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] o primeiro, do porteiro do Conselho da 
Fazenda, Manuel Rodrigues, solicitando mercê para que Antônio da Silva sirva no 
referido ofício, por impedimento do suplicante; o segundo, de Pantaleão Martins, 
solicitando o despacho dos barris de gengibre que se encontram na Casa da Índia, 
a fim de que possa pagar os direitos à Fazenda Real; o terceiro, dos Juízes do ofício 
de Ferreiro, pedindo ao meirinho dos armazéns reais, as quantidades de carvão em 
pedra disponíveis para o fabrico de pregaduras; o quarto, dos capitães Manuel 
[Bobo] Rijo, Francisco Velho, Marcos Dias [Neto] e Salvador Tomé, solicitando o 
pagamento dos serviços prestados no apresto da Armada. 
Anexo: certidões. 
Obs.: documentos em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 27. 
 

28-  1642, Maio, 10, Lisboa 
DECRETO de D. João IV, ordenando o provimento de dinheiro em moeda de 
cunho novo para pagamento da ajuda de custo requerida por Feliciano [Dourado] 
que vai servir na Embaixada da Holanda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 28. 
 

29-  1642, Maio, 25 – Junho, 4, Trancoso, Évora, Lisboa 
CARTAS (5) ao rei [D. João IV] a primeira, do tesoureiro do Cunho de Trancoso, 
Jorge Mendes da Costa, sobre o envio do produto retirado do cunho de moeda 
daquela vila; a segunda, de Francisco Rodrigues Ribeiro, sobre o rendimento do 
produto cunhado na Casa de Trancoso até 30 de Maio de 1642; a terceira, do 
executor do Assento do Provimento das Fronteiras, Bartolomeu Dias Ravasco, 
sobre o recebimento do dinheiro do Cunho da Cidade de Beja, em virtrude da 
ordem para se entregar aos assentistas Baltazar Rodrigues de Matos e Gaspar 
Malheiros; a quarta, de Álvaro Tinoco, remetendo o dinheiro do cunho de moeda 
da casa de Évora; a quinta, uma minuta, sobre a existência de dinheiro na Casa da 
Moeda de Lisboa apenas para a Armada. 
Anexo: decreto (cópia) condições do assento, cartas, escritos,parecer. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 29. 
 

30-  1642, Maio, 27 – Junho, 11, Pederneira, Vila Nova de Portimão 
OFÍCIOS (2) o primeiro, sobre o atraso no pagamento da consignação dos 
trabalhos de carpintaria e serralharia no apresto das naus da Armada; o segundo, 
de Francisco Barroso, sobre o bando que publicou na Vila Nova de Portimão para 
notificar os carpinteiros daquela vila a assentar seus serviços no apresto da 
Armada. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 30. 
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31-  1642, Maio, 28 – Junho, 23, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, a primeira, sobre a 
ordem de prisão dada pelo juiz das coutadas, Antônio Coelho de Carvalho, ao 
contratador do Carvão, Bartolomeu de Lamas, acusando-o do fabrico de carvão 
nas Coutadas Reais; a segunda, sobre a nomeação de um juiz para, em lugar do 
licenciado Simão Francisco Montarroyo, tirar devassa do navio que deu a costa no 
porto de Vila Nova de Portimão. 
Anexo: parecer (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 10 B, pasta 31. 
 

32-  1642, Junho, 4-10, Lisboa 
ESCRITOS (3) o primeiro e o terceiro de Antônio das Póvoas ao [escrivão do 
Conselho da Fazenda], Afonso de Barros Caminha, sobre o cumprimento das 
ordens enviadas ao cunhador [de Viana]; o segundo, a respeito das ordens 
remetidas ao governador do Algarve; o terceiro, indicando dois cunhadores 
necessários para servirem nas Casas de Portalegre e de Torre de Moncorvo, 
respectivamente Antônio Pinheiro e Álvaro Antunes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 32. 
 

33-  1642, Junho, 6-11, Faro, Porto, Lourinhã, Setúbal  
CARTAS (4) ao rei [D. João IV] a primeira, de Antônio Maciel da Costa, sobre a sua 
chegada a cidade de Faro para cobrar ao tesoureiro do Cunho do Algarve o 
dinheiro em dívida; a segunda, do Senado da Câmara do Porto, sobre o 
empréstimo da arca da Câmara para guardar o dinheiro necessário ao apresto da 
Armada, e a ausência do referido dinheiro após a entrega da arca ao 
desembargador D. Afonso de Faro; a terceira, do capitão Marco Dias Neto, sobre a 
chegada a Ericeira, as averiguações que fez na ida a Lourinhã, e a qualidade das 
embarcações atracadas na Ericeira; e a quarta, do juiz do Tabaco de Setúbal, 
Manuel da Cunha Soares, sobre a avaliação das ancoras da nau que se encontrava 
naquele cais e os gastos para enviá-la para Lisboa. 
Anexo: mandado, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 33. 
 

34-  1642, Junho, 14-25, Porto [Santarém] 
CARTAS (2) ao rei [D. João IV] a primeira, do escrivão do Consulado da cidade do 
Porto, Gregório de Resende, sobre a entrega do dinheiro pertencente aquele 
Consulado a Damião de Figueiroa; a segunda, do Senado da Câmara de 
[Santarém] sobre o falecimento de Sebastião Carvalhal e a nomeação de outro 
oficial para o cunho da moeda da vila de Santarém.  
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 34. 
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35-   1642, Junho, 27, Lisboa 
PROVISÕES (18) do rei D. João IV, ordenando que sejam aceitas todas as moedas 
de ouro que forem entregues nas Casas do Cunho da Moeda de Coimbra, 
Trancoso, Castelo Branco, Viana, Braga, Tomar, Évora, Santarém, Guarda, Beja, 
Vila Real, Tavira, Miranda, Porto, Torre de Moncorvo, Portalegre, Leiria e Setúbal. 
Anexo: escritos (minutas). 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 35. 
 

36-  1644, Maio, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre a nomeação do 
capitão da Companhia do Terço do Alentejo, Manuel de Sousa de Castro, para 
servir como capitão de uma das Companhias de Infantaria do mestre-de-campo, D. 
Antônio Martins de Mendonça. 
AHU_CU_Reino, Cx. 10-B, pasta 36. 
 

 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

AHU_CU_Reino 
Reino caixa 11 (1642-1643) 
N.º de pastas descritas: 35 
Assuntos: Trigo, sisa, biscoito e carvão, solicitação de papéis, juros, tenças, ordenados e 
pagamentos de materiais; fabricação de moedas falsas; corte de madeiras; imposto do sal e 
fazenda; salitre da Índia; 35 navios de Dunquerque; cunhagem de moedas de ouro; roubo de 
enxárcia nos navios reais, açucar vindo do Rio de Janeiro; concerto de embarcações; 
rendimentos do sal; ataques turcos; feitoria de linho, refinamento de pólvora. 
 

1-  [ant. 1642, Fevereiro, 7 – ant. Julho, 7] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] o primeiro, do licenciado Manuel 
Gameiro de Barros para que fosse dada satisfação do seu proceder no cargo da 
feitoria do linho cânhamo de Santarém; o segundo, do capitão Francisco de 
Amorim Pereira, preso em Lisboa, solicitando que lhe fosse dada oportunidade de 
ser ouvido sobre o motivo da sua prisão; o terceiro, do escrivão do cunho da 
cidade de Miranda, Martim Manso, solicitando provisão que o autorizasse a ir 
desempenhar a mesma função em Vila Real, acumulando-a com o trabalho em 
Miranda, até que se acabasse de realizar o cunho nesta última; o quarto, de Manuel 
Mateus e Antônio Routier, solicitando que se passassem despachos necessários 
para confirmar o assento, que os autorizava a fabricar salitre. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 1. 
 

2-  [ant. 1642, Maio, 2 – 1643, Outubro, 14] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João IV] o primeiro, do cavaleiro professo do 
hábito de Cristo, João Batista Ferreira Cadena, solicitando que lhe fosse pago o 
terceiro quartel de sua tença com os sobejos da vila de Palmela; o segundo, do 
sargento-mor Manuel de Andrada Leitão, solicitando que fossem passadas ordens 
ao tesoureiro da Alfândega para que ele recebesse seus ordenados.   
Anexo: requerimentos, lista, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 2. 
 

3-  1642, Junho, 17 – Setembro, 23, Lisboa, Cascais. 
ESCRITOS (4) o primeiro, do [escrivão do Conselho da Fazenda] Afonso de Barros 
Caminha, ao licenciado João Carreiro de Almada transmitindo ordem real para 
que soltasse o mulato Martinho, visto não ter grande culpa e por ser da armada; o 
segundo, de Baltazar Luís de Meneses, referindo a assistência do médico aos 
soldados, não obstante ele estar doente; o terceiro, de Camacho para o 
desembargador Antônio das Póvoas sobre as provisões a serem assinadas por ele; 
o quarto, do secretário de Estado, Francisco de Lucena ao [vedor da Fazenda Real] 
marquês de Montalvão [D. Jorge Mascarenhas] transmitindo ordem real sobre os 
guardas que estavam nos navios de Hamburgo, e a ordem para que, caso os 
estrangeiros que estavam nos mesmos navios desembarcassem, não retornassem a 
eles.  
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 3. 
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4-  1642, Julho, 1 – Agosto, 11, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, a primeira, sobre o 
requerimento de Luís de Bem, solicitando que fosse pago o material que vendera 
para o apresto da armada; a segunda (minuta) sugerindo o uso do dinheiro dos 
homens que haviam sido condenados por fabricar moeda falsa para sanar a falta 
de dinheiro tão necessário para o corte e transporte de madeiras, assim como para 
o socorro da praça de Marzagão; a terceira, sobre o requerimento do irlandês D. 
André Urleo, solicitando uma pensão em troca dos serviços que já prestara à 
Castela; a quarta, sobre a carta do provedor da comarca de Esgueira respeitante ao 
navio que fora embargado na vila de Aveiro, por pertencer a pessoas ausentes, que 
se achavam no reino de Castela. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 4. 
 

5-  1642, Julho, 10 – 1643, Março, 7 
PROVISÕES (2) a primeira (cópia) do rei D. João IV, dirigida ao provedor da 
comarca da cidade do Porto, aos oficiais da câmara e ao assistente do cunho da 
moeda da mesma cidade, avisando sobre ter passado um alvará ordenando que 
todas as pessoas que tivessem moedas de ouro, como as descritas naquele alvará, 
deveriam trazê-las para serem cunhadas e serem pagas pelos preços também 
estabelecidos pelo alvará; a segunda, do vedor da Fazenda Real, marquês de 
Montalvão [D. Jorge Mascarenhas] dirigida ao juiz da Távola Real da Vila de 
Setúbal, Manuel da Cunha Soares, ordenando que cobrasse os depósitos tocantes à 
Fazenda Real, no caso da construção dos galeões e no conserto de um barco.    
Anexo: carta, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 5. 
 

6-  [ant. 1642, Julho, 12 – Setembro, 3] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] , o primeiro, do tesoureiro geral dos 
direitos do sal, Diogo Lopes Caminha, solicitando que fosse confirmada a 
autorização para que os mercadores do sal lhe pagassem 2 réis por cada moio que 
fosse carregado da vila de Setúbal; o segundo, do provedor e contador da comarca 
de Viseu, Pedro de Almeida Vasconcelos, solicitando que lhe fossem pagos os 
mesmos 12 mil réis que se pagavam aos juizes conservadores do privilégios das 
minas de estanho do Reino, já que, atualmente, não havendo contratadores 
daquelas minas, a sua administração, corre por conta do suplicante; o terceiro, de 
Padre Jerónimo de Figueiredo, solicitando que fosse passada portaria para que ele 
não fosse executado, a pedido dos contratadores da pimenta, por causa da sua 
dívida para com Jorge Rodrigues Solis; o quarto, do juiz e mais oficiais do Hospital 
Nossa Senhora da Vitória, solicitando os juros anuais que recebiam da Casa da 
Índia. 
Anexo: representação, certidão, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 6. 
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7-  ���� 1642, Julho, 16- Novembro, 19, Lisboa 
DESPACHOS (3) o primeiro e o terceiro, do Conselho da Fazenda, o primeiro, 
ordenando que se instalasse casas de moeda de prata, de cunho e condução do 
ouro nas cidades de Lamego, Viseu, Campo de Ourique e na vila de Messejana; o 
segundo, do [secretário de Estado] Francisco de Lucena, ordenando a todos os 
capitães e oficiais que se achavam em Lisboa, assim como os vindos de Flandres, 
Catalunha, Brasil e Índias Ocidentais, que não tenham sentado praça, que 
embarcassem na Armada; o terceiro, ordenando ao tenente geral da artilharia que 
mandasse analisar o salitre que viera da Índia, por conta da Fazenda Real. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 7. 
 

8-  1642, Julho, 21 
RELAÇÃO de todo o equipamento do galeão Capitania Real Bom Jesus de 
Portugal, de que é mestre Manuel de Andrade. 
Anexo: escrito, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 8. 
 

9-  1642, Julho, 23 – Outubro, 10. 
DECRETOS (5) do rei D. João IV, ordenando ao Conselho da Fazenda, o primeiro, 
que o ex-escrivão dos fornos de Val do Zevro, Tomé da Costa, fosse restituído no 
seu ofício; o segundo, que se acabasse com brevidade as obras dos armazéns para 
artilharia no Cais do Carvão; o terceiro, que se equipassem e enviassem ao 
Algarve, 400 infantes das gentes das ilhas, por causa dos 35 navios de Dunquerque 
que tinham sido vistos próximos da costa; o quarto, que os mestres dos navios de 
Hamburgo que se embargaram no porto de Viana fossem avisados de que os 
mesmos seriam desembargados quando os donos das fazendas que neles se 
achavam, desembarcassem-nas; o quinto, que fosse enviada relação de todos os 
ofícios e serventias que fossem de jurisdição daquele Conselho e que estivessem 
vagos no Reino.  
Anexo: carta, decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 9. 
 

10-  1642, Julho, 24 – 1643, Junho, 8, Lisboa 
ALVARÁS (minutas) (2) do rei [D. João IV] o primeiro, sobre a cunhagem de 
moedas de ouro chamadas “samvicentes” e o valor que teriam; o segundo, 
ordenando que se fundisse outra vez todo o dinheiro existente no Reino, dentro de 
6 meses, exceto as moedas de oito e quatro reais castelhanos. 
Anexo: informação, carta, alvarás (minutas). 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 10. 
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11-  1642, Julho, 28 – Setembro, 28, Lisboa, Guimarães. 
CARTAS (4) ao rei [D. João IV] a primeira, do vedor da Fazenda Real, marquês de 
Montalvão [D. Jorge Mascarenhas] sobre o que deveria ser feito para o apresto da 
armada de 1643, referindo o trigo necessário e os 400 soldados que iriam do 
presídio de Cascais e seus respectivos pagamentos; a segunda, dos oficiais da 
confraria de [Sesimbra] sobre o encontro que teriam com o rei no dia seguinte; a 
terceira, do corregedor da comarca de Guimarães, Sebastião Pereira Barbosa, sobre 
o lançamento das sisas naquela comarca; a quarta, de Felício [Monteiro] sobre as 
moedas que se estavam lavrando na Casa da Moeda de Lisboa naquele momento. 
Anexo: carta, provisão (traslado) bilhete, despacho, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 11. 
 

12-  1642, Agosto, 8 
RELAÇÕES (2) a primeira, assinada por Manuel Fernandes Botelho, de 
mantimentos que se achavam nos armazéns depois da partida da armada e a 
segunda, de quantidades de trigo e de biscoito que se achavam nos fornos reais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 12. 
 

13-  1642, Agosto, 23 – Setembro, 26, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. João IV] a primeira sobre 
algumas disposições do regimento do novo cunho da moeda e dos requerimentos 
do tesoureiro e do escrivão do cunho de Tomar, Bartolomeu Pimentel e João 
Batista, que solicitavam informações sobre os salários que haveriam de receber; a 
segunda, sobre o requerimento de Manuel Gameiro de Barros, solicitando que se 
tomasse conhecimento do seu proceder, como superintendente da feitoria do linho 
cânhamo de Santarém, a fim de que pudesse pleitear um cargo vago no 
Desembargo do Porto; a terceira, sobre o requerimento do juiz de fora da vila de 
Torre de Moncorvo, Manuel Correia Freire, solicitando que fosse restituído o 
dinheiro tomado à Casa do cunho daquela vila pelo fronteiro Francisco de 
Sampaio para fazer pagamentos aos soldados de Henrique Eschat, do Reino da 
Moscovia; a quarta, sobre o requerimento do embaixador português na Holanda, 
Francisco de Andrade Leitão, solicitando os créditos que lhe deveriam ser 
passados, para financiar a passagem dos soldados portugueses, que ainda estavam 
nos exércitos de Flandres e que queriam voltar a Portugal.  
Anexo: consulta, requerimento, certidões, carta, alvará (cópia) lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 13. 
 

14-  1642, Setembro, 5 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da matrícula geral do exército da província do 
Alentejo, capitão Manuel de Vasconcelos, comprovando a matrícula do capitão 
Domingos Jorge de Almeida, na companhia de infantaria do terço do mestre-de-
campo, D. Francisco de Sousa.  
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 14. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

15-  ���� [ant. 1642, Setembro, 6 – ant. Outubro, 3] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] o primeiro, de Diogo Duarte de Sousa, 
solicitando que fossem pagos a Francisco Guedes Pereira, os fretes das caixas de 
açúcar vindas do Rio de Janeiro, que foram arrematadas pelo suplicante; o 
segundo, do francês, capitão da charrua Santo Antônio, Estevão Petefis, solicitando 
o comando de um dos navios de Hamburgo, denominado Laxarite; o terceiro, de 
Maria Teixeira, filha do falecido recebedor do consulado da alfândega de Lisboa, 
Antônio Teixeira, solicitando a propriedade do ofício de seu pai; o quarto, do feitor 
da fábrica da Telha, Manuel Carreiro de Vasconcelos, solicitando que se lhe 
pagassem salário semelhante ao que fora pago a Pero Ferraz Barreto e a outros 
antigos feitores. 
Anexo: cartas, relação, autos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 15. 
 

16-  ���� 1642, Outubro, 6 – 27. 
CARTAS (2) ao rei [D. João IV] a primeira, do vedor da Fazenda Real, marquês de 
Montalvão [D. Jorge Mascarenhas] solicitando que fossem pagos, pela Junta dos 3 
Estados, os soldados portugueses vindos pela França; a segunda, do [embaixador 
português na Holanda] Francisco de Andrade Leitão, sobre os soldados 
portugueses vindos de Flandres, Índia, Brasil e outras partes, e o socorro que se 
lhes deve dar. 
Anexo: lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 16. 
 

17-  [ant. 1642, Outubro, 11 – ant. Novembro, 5] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. João IV] o primeiro, da mulher e herdeiros do ex-
almoxarife dos mantimentos, João Falcão Encerrabodes, solicitando que lhes fosse 
passado mandado do Conselho da Fazenda para que pudessem receber uma 
quantia que lhe era devida; o segundo, dos carpinteiros e calafates da Ribeira das 
Naus, que, alegando já estarem 7 meses sem receberem seus jornais, solicitavam o 
pagamento de 3 férias; o terceiro, do padre Teotônio da Cunha, solicitando ajuda 
de custo, pois haviam roubado a carga de prata, ouro e pérolas do barco que 
fretara; o quarto, do mestre da caravela Nossa Senhora de Nazaré, Domingos 
Diniz, solicitando que fosse ordenado aos oficiais da alfândega da vila de Peniche 
que lhe devolvessem os direitos das suas 20 pipas de vinho, pois já os havia pago; 
o quinto, do cônsul da Inglaterra em Lisboa, João Chander, solicitando que fosse 
ordenado ao tesoureiro-mor que pagasse o dinheiro das letras que tinham sido 
pagas ao embaixador de Portugal naquele país; o sexto, do mercador de madeiras, 
Guilherme Van Dunen, solicitando pagamentos que lhe eram devidos.  
Anexo: requerimento, cartas, declaração, capítulo (traslado) mandado, consulta 
(cópia) parecer (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 17. 
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18-  1642, Outubro, 18, Telha. 
OFÍCIO de João de Figueiredo sobre as obras de finalização das paliçadas, do 
assoalho da ponte e do conserto das embarcações.   
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 18. 
 

19-  1642, Outubro, 23 – Dezembro, 6, Lisboa 
DECRETOS (5) do rei D. João IV, o primeiro, ordenando o recolhimento da armada 
e que o seu capitão geral, Antônio Teles, não a deixasse, antes de ter retirado tudo 
o que devia, e que a sua gente, sendo de Cascais, ali se alojasse e os demais, que se 
recolhessem ao castelo; o segundo, sobre as consignações dos rendimentos do sal 
concedidas a Francisco Botelho Chacon, Duarte da Silva e ao holandês Filipe Van 
Alphen; o terceiro, nomeando Francisco Gentilesch para confeccionar peças leves 
de artilharia, com o mesmo ordenado pago a seu irmão, que se ocupava 
anteriormente do mesmo trabalho; o quarto, autorizando que se fizesse carvão das 
cepas existentes nas coutadas reais, para não se atrasarem os trabalhos da Casa da 
Moeda, por falta daquele material; o quinto, ordenando que o Conselho da 
Fazenda providenciasse junto ao encarregado da defesa e presídio da fortaleza de 
Salvaterra, Manuel Lopes Brandão, o fornecimento de pipas de água e de biscoito 
para manutenção dos soldados pagos que ali assistem. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 19. 
 

20-  1642, Outubro, 27 – Novembro, 27, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. João IV] a primeira, sobre ser 
solto da prisão do Limoeiro, o escrivão [do Conselho] da Fazenda, Afonso de 
Barros Caminha em razão do zelo e fidelidade em seu trabalho, a segunda, sobre o 
requerimento do superintendente da Casa do Cunho da cidade da Guarda, cônego 
Simão Cardoso de Sampaio, expondo os excessos do general da fronteira da cidade 
da Guarda, quando retirou o ouro que estava naquela Casa; a terceira, sobre o 
requerimento do almirante da armada real, Cosmo do Couto, solicitando ser 
ressarcido dos gastos que vem tendo com a amarração dos galeões. 
Anexo: carta, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 20. 
 

21-  1642, Novembro, 1 – 12 [Lisboa] 
ESCRITOS (2) o primeiro, de Antônio Pereira ao [vedor da Fazenda Real] marquês 
de Montalvão [D. Jorge Mascarenhas] remetendo uns alvarás sobre a condução e 
alojamento dos soldados da cavalaria que iria à Beira; o segundo, de Gaspar de 
Abreu ao [provedor dos Armazéns] Rui Correia Lucas, sobre o que falta para 
equipar o regimento da cavalaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 21. 
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22-  [ant. 1642, Novembro, 6 – ant. Dezembro, 31] 
REQUERIMENTOS (5) sendo 4 ao rei [D. João IV] o primeiro, do capitão 
reformado, Domingos Jorge de Almeida, solicitando que fosse ordenado ao 
escrivão da matrícula que passasse certidão do que constasse de seus serviços; o 
segundo, dos mestres de Hamburgo detidos no porto de Lisboa, solicitando 
despachos para que pudessem seguir viagem; o terceiro, de João Faiardo da 
Cunha, solicitando decreto que ordenasse aos desembargadores que tomassem 
conhecimento do seu agravo referente às dívidas que tinha para com a Fazenda 
Real; o quarto, de D. Manuel Mascarenhas, solicitando seus papéis que se achavam 
no Conselho, referentes à execução dos bens de Antônio da Cunha; o quinto, de 
Antônia Rodrigues, viúva de Francisco Ferreira, solicitando que se passasse 
provisão, ordenando que se lhe fossem pagas as contas vencidas de seu falecido 
marido.  
Anexo: certidões, alvará (traslado) despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 22. 
 

23-  [ant. 1643, Janeiro, 3 – Fevereiro, 3] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] o primeiro, do capitão-mor da vila de 
Tomar, Bartolomeu de Vasconcelos, solicitando a entrega de 135 arcabuzes para 
armar o terço de D. João de Sousa; o segundo, do licenciado capelão do mosteiro 
das órfãs do Castelo, Gaspar Teixeira de Azevedo, solicitando que se pagasse, do 
dinheiro das missas mandadas dizer em honra do rei, o quarto quartel que lhe 
estavam devendo; o terceiro, do cursor (mensageiro) do livros das ordens reais, 
Miguel Gomes, solicitando que fosse passado mandado a fim de que a chancelaria 
da ordem de Cristo pagasse o que lhe devia; o quarto, do feitor da Ribeira da 
Telha, Manuel Carreiro de Vasconcelos, solicitando seu pagamento pelo tempo em 
que tem trabalhado naquela feitoria.   
Anexo: carta régia (cópia) certidões, procuração.  
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 23. 
 

24-  1643, Janeiro, 7, Lisboa 
DECRETO do rei [D. João IV] ordenando ao Conselho da Fazenda que os soldados 
do Castelo e todos os que tivessem vindo de fora do Reino para servi-lo, fossem 
socorridos com toda a pontualidade. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 24. 
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25-  1643, Janeiro, 8 – Junho, 10, Lisboa, Tomar. 
CARTAS (4) ao rei [D. João IV] a primeira, do vedor da Fazenda Real, marquês de 
Montalvão [D. Jorge Mascarenhas] tratando da queixa apresentada por alguns 
oficiais sobre a necessidade de maior vigilância contra os roubos de enxárcia nos 
navios reais; a segunda, do prior Leonel de Parada sobre a reunião que tivera com 
o juiz de fora de Tomar, Miguel Cabral de Quadros, o escrivão da câmara da 
mesma vila, Antônio Muniz e o licenciado Fernão d`Alvares Temudo e mais 
alguns mestres de obras para escolherem qual o lugar mais adequado para a 
fábrica de ferrarias em Tomar; a terceira, do provedor da cidade de Miranda, 
Antônio de Abreu de Siqueira sobre o dinheiro do cunho do ouro; a quarta, de 
Felício [Monteiro] sobre se abrir nova casa da moeda no Porto. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 25. 
 

26-  1643, Janeiro, 14 – Abril, 7, Lisboa 
CONSULTAS (4) (minutas) do Conselho da Fazenda ao rei [D. João IV] a primeira, 
sobre a falta de dinheiro da Fazenda Real e a necessidade de socorro aos soldados; 
a segunda, sobre se aprestar várias embarcações para defender a costa, pois tem 
havido perigo de ataques por parte dos turcos; a Terceira, sobre o trabalho que 
vinha desenvolvendo Jacinto Lopes Machado, encarregado, pelo Conselho da 
Fazenda, de comprar e conduzir, para os fornos do Val de Zevro, o trigo que ele 
fora buscar em Évora e Beja; a quarta, sobre a chegada de um negociante catalão ao 
Algarve e as taxas que se lhe cobraram sobre as fazendas que transportava.   
Anexo: despacho, requerimento, certidão, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 26. 
 

27-  [ant. 1643, Fevereiro, 12 – Março, 13] 
REQUERIMENTOS (4) sendo o primeiro, o segundo e o quarto ao rei [D. João IV] o 
primeiro, dos ferreiros-mores da comarca da vila de Tomar, justificando a sua 
impossibilidade de fundir ferro da maneira como lhes era pedido e solicitando que 
esta situação fosse esclarecida porque, do contrário, seriam presos; o segundo, do 
moço da câmara real, Francisco de Almeida, solicitando registro do decreto que o 
possibilitaria receber a terça parte dos bens pertencentes as pessoas das Ilhas 
Canárias, que haviam sido denunciadas por ele; o terceiro, do moço da Capela 
Real, Francisco Muniz da Silva ao bispo capelão-mor real, solicitando certidão a ser 
passada pelo apontador, Damião de León, comprovando seus anos de serviço 
naquela capela; o quarto, do negociante flamengo, Sebastião Gens, solicitando o 
pagamento da pólvora que lhe fora tomada para o provimento da armada real.  
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 27. 
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28-  1643, Março, 6 – Junho, 26 [Lisboa] 
ESCRITOS (2) o primeiro, do vedor da Fazenda Real, marquês de Montalvão [D. 
Jorge Mascarenhas] solicitando o envio do dinheiro para pagar a condução das 
madeiras já cortadas; o segundo (minuta) do [provedor dos Armazéns] Rui Correia 
Lucas, sobre as obras dos armazéns, do cais do carvão da artilharia e dos aposentos 
dos oficiais dela. 
Anexo: informação. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 28. 
 

29-  [ant. 1643, Março, 14 – Abril, 20] 
REQUERIMENTOS (4) o primeiro, o segundo e o quarto ao rei [D. João IV] o 
primeiro, de Manuel João e Isabel Ferreira, solicitando que fosse passada provisão 
para que recebessem o pagamento do linho cânhamo fornecido para a feitoria de 
Coimbra; o segundo, do soldado da companhia do capitão Rafael de Sousa 
Coutinho, Ambrósio Francisco, solicitando soldos atrasados; o terceiro, do ex-
calafate da feitoria da Telha, Sebastião Gonçalves Calveiro, solicitando um escrito 
que declarasse que já não trabalhava na Telha, por ter sido despedido por falta de 
obras, para que não se pensassem que havia fugido; o quarto, do homem do mar, 
Manuel Gomes de Abreu, solicitando o lugar de mestre em algumas das 
embarcações reais. 
Anexo: certidões, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 29. 
 

30-  1643, Abril, 1, Coimbra. 
OFÍCIO de Manuel Gomes dando informações sobre o funcionamento da feitoria 
do linho cânhamo de Coimbra.  
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 30. 
 

31-  [ant. 1643, Abril, 22 – Maio, 16] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] o primeiro, do soldado vindo de 
Flandres, Domingos Ferreira, solicitando que lhe fossem fornecidas roupas; o 
segundo, de Maria de Sousa, solicitando que não lhe cortassem a madeira, pois 
estava reservada para umas obras na quinta; o terceiro, de João Afonso, solicitando 
a propriedade dos ofícios de escrivão dos verdes e montados e escrivão das sisas 
da vila de Milfontes¸ o quarto, do padre Luís Taveira, solicitando ser colocado no 
rol daquela semana para receber o que lhe era devido. 
Anexo: requerimentos, carta, certidão. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 31. 
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32-  [ant. 1643, Maio, 19 – Junho, 7] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] o primeiro, dos estrangeiros artilheiros 
da fortaleza de São Gião, Leonardo Russo, Domingos Rodrigues, Alonso Perez e 
Pedro Martinez, solicitando que lhes fossem pagos ordenados atrasados; o 
segundo, de Josefa Lobo, solicitando provisão que autorizasse a citar Álvaro da 
Costa, cujos bens haviam sido seqüestrados por ordem real, para poder reaver seus 
moinhos, que se achavam entre aqueles bens; o terceiro, de Martim Afonso da 
Costa, solicitando não pagar direitos sobre os apetrechos de guerra que mandara 
vir de Holanda; o quarto, de Manuel Bernardes, solicitando o prazo de um ano 
para cobrar suas dívidas que lhe ficaram devendo da renda das sisas das correntes 
da vila de Arruda. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 32. 
 

33-  1643, Maio, 25, Abrantes.  
CERTIDÃO passada pelo escrivão do judicial da vila de Abrantes, Manuel 
Caldeira Camoja, comprovando ser verdade que naquela vila se apregoara uma 
ordem real passada pelo Conselho da Fazenda ordenando que as patacas e meia 
patacas fossem levadas à Casa da Moeda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 33. 
 

34-  1643, Junho, 10 – Junho, 17. 
CARTAS (2) ao rei [D. João IV] a primeira, de Manuel Preto de Brito, solicitando a 
propriedade do ofício de recebedor das sisas da vila de [Sesimbra]; a segunda, do 
[provedor dos Armazéns] Rui Correia Lucas, dando informações sobre o 
pagamento a ser feito aos soldados e aos artilheiros da fortaleza de São Gião, do 
qual foi encarregado um dos capitães daquela torre, Antônio Viegas de Colônia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 34. 
 

35-  [ant. 1643, Junho, 12 – Junho, 23] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. João IV] o primeiro, do capitão João Álvares de 
Matos, solicitando licença para continuar no serviço de retirar peças de artilharia 
do mar, como já fizera com a nau Almirante, que naufragara nas costas de Peniche 
e solicitando mandado para poder convocar alguns homens do mar para 
trabalharem com ele; o segundo, do capitão e sargento-mor, Feliciano Salgado, 
solicitando ajuda de custo por conta do que lhe deviam dos 2 terços do seu soldo; o 
terceiro, de Manuel Preto, solicitando a propriedade do ofício de recebedor das 
sisas de Sesimbra; o quarto, de Antônio de Saldanha de Albuquerque e sua 
mulher, Joana da Silva, solicitando provisão para que pudessem citar o procurador 
da Fazenda; o quinto, dos moradores da freguesia de São Paulo solicitando que 
fosse ordenado aos polvoristas, que estavam refinando pólvora naquela freguesia, 
que se retirassem, pois havia o perigo de incêndio nas casas próximas à bica de 
Duarte Coelho. 
Anexo: notificação, ofício (minuta) decreto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11, pasta 35. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 11-A (1643–1658) 
N.º de pastas descritas: 31 
Assuntos: Defesa e conquista portuguesa; marco de prata; sisas, trigo e gado; corte e 
condução de madeiras; fabricação de embarcações; solicitação de pagamentos, papéis, 
ordenados, hábitos e tenças; contrato de armas com a Holanda; pólvora para as armadas; 
ataque de piratas; Companhia de Jesus; agressão castelhana em Trás-os Montes; imposto das 
fazandas pago pelos ingleses; arroz, ferro e couro do Brasil. 
 

1-  1643, Junho, 30 – 1658, Fevereiro, 27, Lisboa 
DECRETOS (3) os 2 primeiros, do rei D. João IV, ao Conselho da Fazenda, o 
último, da regente D. Luísa de Gusmão; o primeiro, para que avaliassem as contas 
do tesoureiro dos armazéns; o segundo, discriminando a forma como seriam 
admitidos no Reino, os estrangeiros com navios, que servissem na defesa dele e 
das suas conquistas; o terceiro, ordenando a anexação do ofício de correio-mor do 
mar ao de correio-mor do Reino. 
Anexo: pareceres, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 1. 
 

2-  [ant. 1643, Julho, 8 – Agosto, 26] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] o primeiro, do recebedor da chancelaria 
das ordens militares, Xisto de Freitas, solicitando que se declarassem a quantia 
pela qual aquela chancelaria haveria de cobrar pelo marco de prata; o segundo, do 
escrivão proprietário da receita da alfândega da cidade do Porto, Plácido Carneiro 
da Silva, solicitando provisão para que ele pudesse nomear seu substituto, 
enquanto estivesse servindo na feitoria das carnes, vinhos e mais aprestos; o 
terceiro, do proprietário do ofício de executor do almoxarifado e encabeçamento 
das sisas de Miranda, Rodrigo de Figueiredo Sarmento, solicitando ordem real que 
declarasse que os pagamentos de sisas, juros e tenças que recebesse deveriam ficar 
com o suplicante para fazer pagamentos ao tesoureiro, sem que as justiças daquela 
comarca o pudessem embargar; o quarto, de Gonçalo de Brito da Silva, solicitando 
certidão de Gaspar de Abreu sobre a consulta referente ao empenho da sua tença.  
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 2. 
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3-  1643, Julho, 21 – 1644, Junho, 10, Lisboa 
CONSULTAS (4) (minutas) sendo a primeira, do Conselho da Fazenda e as demais 
do Conselho Ultramarino, ao rei [D. João IV] a primeira, sobre a queixa 
apresentada pelo desembargador Paulo de Meireles Pacheco, cargo da fábrica dos 
galeões da ribeira do Douro, a respeito dos cortes de madeira de carvalho, que 
Antônio da Costa Vilanova mandou fazer na região acima do rio Douro, sem 
permissão real; a segunda, sobre o escrito que o desembargador Diogo Lobo 
Pereira dirigiu ao marquês de Montalvão [D. Jorge Mascarenhas] a respeito da 
ordem real para que os ministros que serviam de fiscais, assim continuassem; a 
terceira, sobre as declarações do capitão Marcos Dias Neto sobre um navio de 
biscaínos e galegos que chegara à costa da calheta de Nossa Senhora do Cabo; a 
quarta, sobre o requerimento do mercador Francisco Brazane, que havia fabricado 
um bergantim, solicitando alvará que nomeasse por capitão daquele bergantim, o 
italiano João Monelia. 
Anexo: auto (traslado) escrito, termo, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 3. 
 

4-  1643, Julho, 21 – 1655, Outubro, 31 
MANDADOS (3) os dois primeiros do [presidente do Conselho Ultramarino] 
marquês de Montalvão [D. Jorge Mascarenhas] e o terceiro do corregedor do crime 
da cidade de Lisboa, Cristóvão Pinto de Paiva; o primeiro, ordenando ao 
licenciado Jacinto Lopes Machado que fosse ao Ribatejo para conduzir madeiras de 
sovaro para a Ribeira de Lisboa; o segundo, ordenando ao almoxarife da cidade de 
Coimbra, Manuel Chama de Almeida, que arrendasse, pelo maior preço, a 
comenda dos moinhos da vila de Soure, de que é comendador D. Filipe Camarão; o 
terceiro, para que se atestasse as culpas, se as houvessem, por parte de João da 
Costa Mendonça. 
Anexo: despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 4. 
 

5-  ����1643, Agosto, 12 – 1657, Março, 28 [Lisboa] 
ESCRITOS (4) o primeiro, de Antônio Prego Velho a Fernando de Matos de 
Carvalhosa transmitindo ordens reais para que fizesse partir 2 barcos com avisos 
para a armada; o segundo, de Antônio Ortiz de Mendonça informando ter 
notificado o capitão Mateus Bernardes como lhe pedira o destinatário; o terceiro e 
o quarto, do juiz dos feitos da Fazenda, Pedro Vieira da Silva, ao secretário do 
Conselho Ultramarino, Marcos Rodrigues Tinoco, o terceiro, sobre as ordens dadas 
ao general, conde de Vila Pouca [de Aguiar, D. Antônio Teles de Meneses] na volta 
da armada que comandava, da Bahia, para o Reino, o quarto, avisando que o 
Conselho fizesse o que lhe parecesse com os papéis que estava enviando.  
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 5. 
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6-  1643, Agosto, 16, Lisboa 
ALVARÁ do rei D. João IV concedendo à viúva do cronista do Estado da Índia e 
guarda-mor da Torre do Tombo, Antônio Bocarro, Isabel Vieira, o ofício de 
guarda-mor da Torre do Tombo para ser dado à pessoa que casasse com a sua filha 
mais velha.  
Anexo: requerimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 6. 
 

7-  1643, Agosto, 26 – 1647, Junho, 14, Lisboa 
PARECERES (3) o primeiro (minuta) de Francisco de Carvalho sobre as 4 fragatas 
que estavam guardando a costa; o segundo, de vários conselheiros, sobre 
pagamento da gente de mar e guerra; o terceiro, informando que a petição que fora 
mandada ao Conselho Ultramarino não era de sua alçada, e sim da alçada da Mesa 
da Consciência [e Ordens]. 
Anexo: decreto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 7. 
 

8-  [ant. 1643, Setembro, 4-9] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] o primeiro, da viúva do moço da 
estribeira do rei [cardeal] D. Henrique, Antônia Francisca, solicitando, aludindo o 
seu estado de pobreza, o pagamento de sua tença, referentes aos moios de trigo 
que possui em Santarém; o segundo, dos fiadores de Luís Muniz do Soveral, 
rendeiro do Priorato do Crato, juntamente com Diogo da Mota, na vila de Sertã, 
fiadores que foram executados e tiveram seus bens vendidos em razão da fiança 
cobrada pelo procurador do Priorato, Gaspar Mandel de França, solicitando que 
fosse nomeado outro procurador; o terceiro, do furriel-mor do terço da armada e 
do Castelo de Lisboa, Fernão Mexia, solicitando que o seu pagamento também 
fosse feito pela folha do Castelo, uma vez que acumulava os dois postos; o quarto, 
de Afonso [...] solicitando pagamento pelo navio que está fabricando na Ribeira de 
Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 8. 
 

9-  1643, Setembro, 8 – 1646, Julho, 27, Lisboa 
DESPACHOS (3) o primeiro, de André [Franco] e os demais, do Conselho 
Ultramarino, ordenando, o primeiro, que se atendesse a um pedido de 
fornecimento de armas e munições do [governador de armas de Entre Douro e 
Minho] conde de Castelo Melhor [D. João Rodrigues de Vasconcelos]; o segundo, 
ordenando que se informasse uma dúvida que o rei havia tido a respeito de uns 
alvarás; o terceiro, que se atendesse o que consta da consulta de Álvaro de Sousa. 
Anexo: despacho, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 9. 
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10-  [ant. 1643, Setembro, 12 – 26] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] o primeiro, do mestre da caravela São 
Pedro, Domingos João, solicitando que lhe pagassem para que pudesse 
empreender a viagem destinada a conduzir estacas ao Algarve; o segundo, do 
moço da câmara real, Pedro Varela de Carvalho, solicitando os papéis que 
comprovavam seu serviço no apresto das armadas reais; o terceiro, do ex-provedor 
das valas, Miguel de Quadros, solicitando pagamentos atrasados, do tempo em 
que ainda servia àquele ofício; o quarto, do mestre do galeão Santo Antônio de 
Aveiro, João Peres Martel, solicitando que lhe passassem certidão de que entregara 
as 12 peças de artilharia de ferro ao feitor dos galeões da cidade do Porto.    
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 10. 
 

11-  [ant. 1643, Setembro, 26 – Outubro, 7] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] o primeiro, de Rui Vaz de Lacerda, 
solicitando que lhes passassem mandado para que o almoxarife da cidade de 
Portalegre pagasse os juros que lhe devia; o segundo, do almoxarife das comendas 
do Ribatejo, Gaspar Borges Davide, solicitando que lhe fosse passada certidão 
comprovando a arrematação feita por Francisco da Rosa, dos frutos de uma das 
comendas de Alhos Vedros; o terceiro, dos priores beneficiados, curados, simples, 
capelães e [icônimos] da vila de Alcácer do Sal e seu termo, solicitando mandado 
para que o almoxarife lhes pagasse os mantimentos que eles têm no celeiro da dita 
vila; o quarto, de oficiais que tem trabalhado no fabrico das naus, solicitando que 
se ordenasse, ao tesoureiro-mor o pagamento de seu trabalho com os sobejos que 
tivesse em seu poder. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 11. 
 

12-  [ant. 1643, Outubro, 7 – Novembro, 6] 
REQUERIMENTOS (4) os 3 primeiros ao rei [D. João IV], o primeiro, do intérprete 
do residente e comissário de Antônio de Sousa na corte da Inglaterra, Felix 
Holanda, solicitando seus ordenados atrasados; o segundo, de D. Lourenço de 
Sousa, solicitando que lhe fosse passada certidão de como está lançado na folha da 
alfândega com 200 mil réis; o terceiro, dos oficiais da câmara de Vila do Conde, 
solicitando provisão para que na dita vila não se fizesse mais as audiências de 
revista das condenações e coimas das rendas do Concelho, feitas pelos provedores 
do Porto, pois, com isso, haveriam prejuízos para Fazenda Real; o quarto, do 
holandês, Joaquim Van Vicquefort, que mandara barrís de pólvora para Lisboa, 
consignados a Guilherme Heus, ignorando que este estava falido, solicitando uma 
carta de favor suspendendo a paga a este último, já que ele não lhe pagara, sendo, 
portanto, sua, a dita pólvora. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 12. 
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13-  [ant. 1643, Novembro, 8-19] 
REQUERIMENTOS (4) os 3 primeiros ao rei [D. João IV], o primeiro, do siseiro dos 
bens de raiz e correntes da vila do Rosmarinho, Diogo Rodrigues Mourinho, 
solicitando ser quitado dos 50 mil réis que teve de prejuízo na cobrança de uma 
sisa; o segundo, dos recebedores e rendeiros da Chancelaria da Relação e Casa do 
Porto, solicitando provisão para que se pudesse executar os devedores influentes e 
poderosos que fugiam às arrematações de seus bens; o terceiro, do arrimador das 
naus e armadas reais, Domingos Gonçalves, solicitando seus pagamentos 
atrasados; e o quarto, do francês Julian Balle, solicitando que fosse pago pelos 
serviços que vinha prestando à Armada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 13. 
 

14-  1643, Novembro, 10 – Dezembro, 9 
CARTAS (2) do provedor dos Armazéns, Rui Correia Lucas, ao rei [D. João IV] a 
primeira, sobre o pagamento de uma partida de pólvora vendida por Guilherme 
Heus para a armada; a segunda, do mesmo signatário, sobre as armas trazidas da 
Holanda pelo capitão Pedro de Lemos e que eram as restantes das que o 
embaixador de Portugal naquele país, Tristão de Mendonça Furtado, havia 
contratado. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 14. 
 

15-  [ant. 1643, Novembro, 19 – Dezembro, 9] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] o primeiro, do cabo de esquadra 
Francisco Fernandes, solicitando o pagamento de 30 pipas de vinho que havia 
entregue aos armazéns; o segundo, do tesoureiro dos armazéns, Francisco Pereira 
da Cunha, solicitando que se fizesse chegar ao tesoureiro-mor a informação sobre a 
quantia que lhe devia a Fazenda Real; o terceiro, do porteiro da câmara do número 
de cavalo do serviço real, Antônio da Fonseca, solicitando o pagamento de seu 
ordenado, que perdera por não se achar na cidade de Évora, onde costumava ser 
pago; o quarto, do ex-contratador da mesa da portagem nos anos de 1631 a 1633, 
Leonardo Vaz Figueira, solicitando certidão dos autos das contas feitas pelo 
contador Antônio [Espínola] Dias. 
Anexo: decreto (cx. 14); requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 15. 
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16-  [ant. 1643, Dezembro, 11-16] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João IV] o primeiro, do capitão Manuel da Silva 
de Sousa Sarmento, solicitando o ajuste de seus pagamentos atrasados e que o 
mandasse servir onde mais conviesse ao serviço real; o segundo e o terceiro, do 
fabricante de salitre, Antônio Routier, solicitando que se ordenasse a seu sócio, 
Manuel Mateus, que entregasse o salitre que o suplicante lhe dera, fazendo-o 
chegar ao almoxarife da torre da pólvora e solicitando que, se Manuel Mateus 
entrasse com algum requerimento contra ele, lhe dessem vistas, pois aquele o 
enganara na compra da lenha necessária para o fabrico da pólvora. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 16. 
 

17-  ����[ant. 1643, Dezembro, 16 – post. 1644, Abril, 12] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João IV] o primeiro, do licenciado Sebastião 
Rodrigues Novais, abade de Gestaço, solicitando que se justificasse, por 
testemunhas, o conteúdo do escrito de doação, que seu irmão, já falecido, fizera de 
seus serviços, uma vez que a sentença foi perdida; o segundo, de Manuel da Mota 
Garcia, solicitando o ofício de olheiro das azeitonas e do azeite na vila de Tomar; o 
terceiro, do executor do Almoxarifado da cidade de Coimbra, Antônio Rodrigues, 
solicitando que se ordenasse ao escrivão do cargo de tesoureiro-mor, Luís de Paiva 
Giralte, que fizesse declaração na receita do que se devia a ele e a João Pereira 
Corte Real; o quarto, do capitão Domingos Guedes, que serviu no Brasil e em 
Angola contra os holandeses, e estando presentemente na pobreza, solicita, para o 
seu sustento e de sua família, a mercê de 6 moios de trigo pagos por jugadas (terra 
de semear) de Santarém ou no Almoxarifado de Vila Franca [de Xira] e o hábito da 
ordem de Cristo, com tença ou pensão efetiva. 
Anexo: requerimentos, certidões, carta patente, informações  
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 17. 
 

18-  1644, Março, 31 – 1647, Setembro, 17, Lisboa 
CERTIDÕES (2) a primeira, passada por Antônio Ortiz de Mendonça sobre ter 
notificado a Mateus Bernardes, que não saísse da Corte e usasse a sua patente de 
capitão; a segunda, passada por [Manuel] Álvares Soares, declarando constar dos 
livros das mercês de D. João IV a concessão do título de moço fidalgo a Luís de 
Mendonça Furtado, filho do fidalgo da Casa Real e alcaide-mor das vilas de 
Mourão e Santiago do Cacém, Pedro de Mendonça Furtado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 18. 
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19-  ���� 1644, Agosto, 17 – 1651, Julho, 19, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, a primeira, sobre o 
requerimento do capitão Domingos Soares, solicitando licença para levar cinco 
oficiais para governarem a artilharia na viagem que iria empreender em sua nau, 
porque sua gente de mar havia sido retirada para ir servir na armada; a segunda, 
sobre as informações do [comandante de armas do Alentejo] conde de Alegrete 
[Matias de Albuquerque] a respeito dos barcos que deveriam avisar às 
embarcações que vinham da Índia, Brasil e demais partes do Ultramar, sobre os 
locais onde os piratas costumavam atacar; a terceira, sobre o requerimento dos 
padres da Companhia de Jesus do Colégio de São Paulo a respeito de uma 
restituição que o escrivão do Desembargo do Paço, Jacinto Fagundes, se recusara a 
fazer, sem que se desse conta à Mesa do Desembargo do Paço; a quarta, sobre o 
requerimento de Antônia do Sacramento, solicitando licença para renunciar ao 
estabelecido por um alvará de lembrança, pelo qual lhe seria concedida um ofício 
de justiça ou Fazenda, para poder passá-lo ao seu parente, Manuel Dias de 
Carvalho; a quinta, sobre o requerimento de D. Miguel de Sousa e D. Fernando 
Manuel a quem o rei mandara nomear por juiz de seu livramento, o 
desembargador Diogo Marchão Temudo e outros adjuntos, sendo que sem eles não 
se poderia dar despachos, solicitam que se passasse decreto que autorizasse o 
regedor da justiça poder substituí-los em seus impedimentos. 
Anexo: pareceres, carta, avisos, escritos, atas, consulta (cópia), decreto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 19. 
 

20-  ����1647, Janeiro, 12 – 1647, Março, 22, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, a primeira, sobre a 
escolha que o Conselho deveria fazer de dois capitães de grande préstimo e mérito, 
recaindo a escolha, em primeiro lugar, no capitão de mar e guerra da nau 
Almirante, Martim Barroso, em segundo, no capitão de uma das naus da Índia, 
Pero de Lemos; em terceiro, no capitão que socorrera Pernambuco, Manuel 
Pinheiro e em quarto, no capitão Marcos Dias, de muita experiência como homem 
do mar; a segunda, sobre o requerimento de Manuel Ferreira do Vale sobre sua 
nomeação, informando que não era da alçada do Conselho Ultramarino e sim da 
Mesa da Consciência e Ordens; a terceira, sobre o requerimento do clérigo Antônio 
Monteiro, solicitando um lugar no Desembargo da Relação da Índia; a quarta, 
sobre o decreto a respeito do donativo com o qual cada um dos ministros daquele 
Conselho podia contribuir.  
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 20. 
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21-  ����1647, Setembro, 10 – 1648, Fevereiro, 1, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, a primeira, sobre o 
requerimento de João Vieira, que há doze anos servia no Brasil, solicitando o cargo 
de patrão-mor da barra de Nazaré e visitador de navios; a segunda, sobre não dar 
nenhuma ordinária a Miguel Grimaldi, por pedido do estrangeiro Manuel 
Carvalho, que afirmou que o referido Miguel não havia cumprido com o seu 
trabalho de intérprete; a terceira (cópia) sobre se passar novas ordens ao Conselho 
Ultramarino, para que nenhuma embarcação saísse do porto de Lisboa sem levar 
os devidos despachos do secretário daquele Conselho; a quarta, sobre a falta que 
há de fiscais para examinar os papéis dos que pedem mercês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 21. 
 

22-  [ant. 1647, Setembro, 16 – 1652, Setembro, 12] 
REQUERIMENTOS (4) o primeiro, de D. Álvaro Pereira e seu filho, D. Miguel 
Pereira, solicitando que lhes fossem passadas suas respectivas folhas corridas, 
demonstrando não terem nenhuma culpa criminal; os demais ao rei [D. João IV] o 
segundo, do alferes reformado, Antônio de Freitas Babilão, solicitando em razão de 
seu serviços prestados na Índia, o hábito de Cristo e uma tença de 80 mil réis, a 
serem pagos naquele Estado, uma das fortalezas de Bombaça e uma ajuda de custa; 
o terceiro, da viúva do capitão Pedro Gonçalves de Andrade, Guiomar Loba, 
solicitando que continuasse a receber os 10 mil réis que foram concedidos a seu 
marido de tença nas obras pias; o quarto, do mercador português residente na 
França, Simão Lopes Manuel, solicitando provisão que obrigasse os seus devedores 
em Portugal a lhe pagarem suas dívidas. 
Anexo: informações, requerimentos, certidões, carta, parecer, despacho (minuta).   
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 22. 
 

23-  1648, Agosto, 21, Évora – 1658, Agosto, 10, Lisboa 
CARTAS RÉGIAS (4) do rei D. João IV, a primeira, enviada ao Provincial da 
Companhia de Jesus sobre notícias que havia recebido dos embaixadores 
portugueses em Roma, a respeito das questões havidas entre o Reitor do Colégio 
dos jesuítas e os inquisidores naquela cidade; as demais, assinadas pela rainha D. 
Luísa de Gusmão, enviadas ao governador de armas de Trás-os-Montes, Joanes 
Mendes de Vasconcelos, sobre as prevenções contra as possibilidades de agressão 
dos castelhanos naquela região. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 23. 
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24-  1648, Outubro, 27 – 1649, Março, 5, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, a primeira, sobre o 
requerimento de Sebastião Franco, solicitando licença para fazer um barco na vila 
de Peniche para buscar trigo nas Ilhas e ir à pesca; a segunda, sobre se mandar 
colocar editos em lugares públicos da Corte e nos portos de mar em que se anuncia 
a proibição de se navegar em caravelas para o Ultramar, com exceção das Ilhas e 
lugares de África, a terceira, sobre se mandar ordem ao tenente da Torre de Belém 
para que não deixasse sair navio algum para o Ultramar sem que lhe fossem 
mostrados os despachos da secretaria do Conselho Ultramarino; a quarta, 
indicando que João Rebelo de Macedo fosse nomeado para receber os 80 mil réis 
na comenda de Santa Maria do Prado, que estava vaga pelo falecimento do mestre 
de campo, Martim Soares Moreno ou no Almoxarifado de Viana e, enquanto não 
entrasse na sargentaria-mor, lhe fosse dada uma praça de capitão interino no 
castelo de Viana ou outra praça onde fosse mais necessário. 
Anexo: decreto, consulta (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 24. 
 

25-  ����1649, Outubro, 13 – 1655, Outubro, 5, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, a primeira, sobre o 
requerimento do escrivão da câmara [com as Comarcas] da Estremadura e Ilhas, 
Vicente de Seixas de Mariz, solicitando um cargo de secretário no Estado do Brasil, 
por 6 anos; a segunda, sobre carta do capitão-mor da Torre de Moncorvo, Jerónimo 
de Castro de Sá, dando conta de ter prendido um soldado que veio do Brasil sem 
licença; a terceira, sobre o requerimento da herdeira dos serviços do seu tio 
Francisco Figueiroa, Maria Figueira Souto Maior, solicitando consulta dos serviços 
de seu tio, prestados por 24 anos; a quarta, da viúva de João Barreto da Gama, 
Maria de Brito, herdeira dos serviços de Diogo Ferraz Baião, que foi casado com 
sua mãe, solicitando licença para requerer satisfação dos serviços do padrasto, 
embora já tenham passados 30 anos. 
Anexo: lembrete, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 25. 
 

26-  1650, Dezembro, 14 – 1658 
PARECERES (3 minutas) do Conselho Ultramarino, o primeiro, sobre o 
requerimento do capitão Antônio Pereira, indicando o dito Conselho que este 
deveria receber o hábito de Avis, uma pensão efetiva, acrescida de uma promessa 
de mais 20 mil réis, pelos serviços prestados; o segundo, sobre o requerimento do 
capitão João Lobo de Mesquita, que solicitava satisfação de seus serviços, 
indicando o Conselho que deveria receber um hábito de uma das três ordens 
militares, mais uma pensão efetiva; 
o terceiro, sobre a fábrica de fragatas oferecida por Félix Jorge Lopes. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 26. 
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27-  1654, Maio, 23, Lisboa – Setembro, 3, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, a primeira, sobre os 
prejuízos de não se registrarem no livro das mercês todas aquelas que são 
concedidas; a segunda, sobre o requerimento de Nicolau de Brito Souto Maior, que 
solicitava que fossem consultados os serviços que prestara o tio de sua mulher, 
Jerónimo de Almeida, há mais de 30 anos. 
Anexo: consulta, carta régia (cópia) alvará (cópia).  
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 27. 
 

28-  1654, Agosto, 11 – Setembro, 16. 
CARTAS DE DOAÇÃO (cópias) do rei [D. João IV] a primeira, concedendo o título 
de duque de Beja a seu filho, o infante D. Pedro; a segunda, fazendo doação ao 
infante D. Pedro, da vila de Serpa com todas as suas rendas, foros, tributos, ofícios, 
datas, castelos e padroados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 28. 
 

29-  1656, Fevereiro, 19 [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado das mercês e expediente] Pedro Severim de 
Noronha, ao [secretário do Conselho Ultramarino] Marcos Rodrigues Tinoco, 
ordenando que fizesse diligências para deferir a consulta do tutor da menor Joana 
Borges, Marcos de Oliveira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 29. 
 

30-  ����1656, Agosto, 29 – 1658 
INFORMAÇÕES (2) a primeira, de João [...] sobre as taxas pagas pelos ingleses 
pelas fazendas introduzidas em Portugal, comparando-as com as pagas pelos 
naturais do Reino e os de outros países, mencionando os novos impostos sobre o 
papel de Veneza e Gênova, o arroz, o ferro, os couros do Brasil, os chapéus de fora 
do Reino e os cestos; a segunda, sobre a quantidade de trigo e de gado que havia 
na Quinta da Quarteira, de propriedade real, afirmando que as terras estavam por 
arrendar, e sobre a declaração do capitão João Marques, da vila de Castro Marim, 
sobre o que havia nela em matéria de foros, casas, e cabras pertencentes a 
espanhóis.  
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 30. 
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31-  [ant. 1657, Fevereiro, 17 – 1658, Novembro, 18] 
REQUERIMENTOS (3) sendo os dois primeiros à rainha regente, D. Luísa de 
Gusmão; o primeiro, do alferes reformado, Afonso Mexias de Mendonça, 
solicitando, pelo mérito dos seus serviços prestados no Alentejo e na Armada da 
costa, o hábito de Cristo, com tença efetiva paga em um dos almoxarifados da 
Corte, uma ajuda de custo de 100 mil réis e um lugar em algum convento para uma 
de suas irmãs; o segundo, de Sebastião Soares Pinto solicitando, pelo mérito dos 
serviços que prestara, que lhe concedessem dote para uma de suas filhas, o que já 
estava prometido; o terceiro, de Álvaro Pinto da Fonseca, solicitando o traslado da 
certidão que comprovava o seu parentesco com o capitão Gaspar Pereira Leite. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 11-A, pasta 31. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 12 (1653-1700) 
N.º de pastas descritas: 50 
Assuntos: Informações sobre serviços; recenseamento de soldados; solicitação de hábitos, 
papéis e ajudas de custo; descaminhos em armazéns, e dos direitos da sardinha, sisa e 
dízimas; fabricação de pólvora; comércio com a Guiana e outras nações; Companhia da 
América Francesa; tráfico de escravos; moedas de ouro e prata; fábrica da Ribeira; apresto de 
navios; assistência a negros; transplantação de frutos da Índia ao Brasil; escolha de núncios; 
composição de terços de soldados; propinas recebidas nos tribunais; chumbo, murrão e 
salitre; regimes e medicamentos boticários; socorro de Angola; sucessão real; demarcação de 
fronteiras; pesca. 
 

1-  ����[post. 1653 – post. 1661] 
INFORMAÇÕES (4) do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços, a primeira, os de 
Manuel de Lucena, de 1631 a 1653, que lutara em Pernambuco contra os 
holandeses e que fora secretário do general Salvador Correia de Sá e Benevides;  
a segunda, os de Antônio de Araújo, de 1643 a 1654, como soldado, que lutara nas 
fronteiras de Entre Douro e Minho e na Galícia;  
a terceira, sobre nada constar a respeito do mestre-de-campo Fernão de Mesquita 
Pimentel, que servira nas fronteiras do Alentejo;  
a  quarta, sobre os serviços do capitão de infantaria, João de Araújo, desde soldado 
a capitão de infantaria, de 1641 a 1661, que servira no Brasil, ilhas, Alentejo e 
Benguela. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 1. 
 

2-  1661, Janeiro, 27 
LEMBRETE dos despachos relativos à concessão do hábito de Cristo a Gaspar Dias 
de Mesquita. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 2. 
 

3-  [ant. 1661, Maio, 18 – ant. 1700, Agosto, 5] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Afonso VI] o primeiro, do capitão Francisco de 
Sousa de Carvalho, solicitando, pelo mérito de seus serviços, a mercê do hábito de 
Cristo com promessa de comenda da mesma ordem e pensão de 80 mil réis; 
o segundo, do meirinho da vila de Coimbra, capitão-mor Bento Ferrão Castelo 
Branco, solicitando a remessa de sua consulta, a fim de que fosse deferida;   
o terceiro, da viúva de Antônio da Costa, Maria da Costa, solicitando certidão que 
atestasse que seu falecido marido nunca fora um degredado; 
o quarto, do mestre de sala da Casa Real, D. Lourenço de Almada, solicitando 
certidão que atestasse estar servindo naquele ofício. 
Anexo: parecer, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 3. 
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4-  1661, Novembro, 26 – 1668, Dezembro, 17, Lisboa 
CERTIDÕES (4) passadas por [João] Álvares Soares da Veiga de Avelar e [Taveira] 
todas atestando não constar, no livro de registro das mercês, nada sobre Rui 
Gomes Henriques, na primeira; André de Seixas, na segunda; Filipe Rodrigues, na 
terceira, Lázaro Nunes Figueira, na quarta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 4. 
 

5-  1662, Julho, 15 – 1685, Outubro, 18 [Lisboa] 
AVISOS (5) o primeiro, do [escrivão da Puridade] conde de Castelo Melhor [Luís 
de Vasconcelos e Sousa] para que o [secretário do Conselho Ultramarino] Marcos 
Rodrigues Tinoco, não entregasse aos interessados os papéis destinados à 
assinatura real, e sim que seguissem pela via normal; 
o segundo, do [secretário de Estado das Mercês e Expediente] Pedro Severim de 
Noronha, ao [secretário do Conselho Ultramarino] Manuel Barreto de Sampaio, 
para saber se fora entregue ao desembargador Miguel Aquiles, o regimento e 
instruções para as diligências que lhe eram ordenadas; 
o terceiro, ao [secretário do Conselho Ultramarino] Manuel Barreto de Sampaio, 
sobre a reforma da consulta do capitão Braz Marreiros de Oliveira; 
o quarto, do bispo Manuel Pereira ao presidente do Conselho Ultramarino, conde 
de Vale de Reis [D. Nuno de Mendonça] enviando um documento e solicitando 
brevidade, para que os missionários pudessem embarcar na presente monção;    
o quinto, do [secretário de Estado] Pedro Sanches de Farinha, ao presidente do 
Conselho Ultramarino, conde de Vale de Reis [D. Nuno de Mendonça] sobre o 
pedido de satisfação dos serviços do capitão Manuel de Mesquita da Silva.  
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 5. 
 

6-  1662, Julho, 24 – 1666, Julho, 22, Lisboa 
CONSULTAS (4) ao rei D. Afonso VI, a primeira, sobre a demora nas respostas de 
6 consultas cujo conteúdo era importante, sendo necessário que fossem logo 
consultadas e mandadas de volta ao Conselho;  
a segunda, sobre os papéis de Vicente Coelho Henriques, sobre os quais pesava a 
suspeita de serem falsos; 
a terceira, sobre o requerimento de Gonçalo de Brito da Silva, solicitando licença 
para empenhar a sua tença de 40 mil réis que tem nas obras pias; 
a quarta, sobre o requerimento do mestre-de-campo, Nicolau Aranha Pacheco, e 
Aires Dornelas de Vasconcelos que, como únicos herdeiros de seu sogro, Francisco 
Ferreira, estavam tendo problemas com o juiz dos órfãos por causa das partilhas. 
Anexo: bilhete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 6. 
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7-  1663, Fevereiro, 3 – 1668, Novembro, 16 [Lisboa] 
ESCRITOS (4) o primeiro, do [secretário do Conselho Ultramarino] Manuel Barreto 
de Sampaio, para o [conselheiro do Conselho Ultramarino] Feliciano Dourado, 
sobre uma diligência feita pelo desembargador Miguel Aquiles;  
o segundo, de Antônio de Sousa de Macedo ao [secretário do Conselho 
Ultramarino] Manuel Barreto de Sampaio, sobre notícias de uma consulta feita há 8 
anos sobre o requerimento de Pedro Guedes Magalhães; 
o terceiro, do [secretário do Conselho Ultramarino] Manuel Barreto de Sampaio, ao 
[secretário de Estado das Mercês e Expediente] Gaspar de Faria Severim, sobre as 
dúvidas de jurisdição do Conselho Ultramarino e  do Desembargo do Paço, a 
respeito de uns papéis; 
o quarto, do [secretário de Estado] Pedro Sanches de Farinha, ao [secretário do 
Conselho Ultramarino] Manuel Barreto de Sampaio, para que lhe fosse remetida a 
consulta de Luís de Mendonça Furtado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 7. 
 

8-  1663, Fevereiro, 18 – 1664, Julho, 23, Lisboa 
BILHETES (4) do [secretário do Conselho Ultramarino] Manuel Barreto de 
Sampaio, para que se passasse alvará de lembrança, o primeiro, a Caetana Josefa, 
da promessa de ofício da justiça ou Fazenda, na pessoa com quem se casasse;  
o segundo, a Manuel da [...] de Sotomaior, da promessa de ofício da justiça, 
fazenda ou outro, na sua própria pessoa;   
o terceiro, a Francisco Marinho, da promessa de ofício da justiça, fazenda ou 
guerra, para quem se casasse com sua sobrinha; 
o quarto, a Tomás Botelho da Fonseca, da promessa de ofício da justiça, fazenda ou 
guerra, que fosse adequado às suas qualidades.  
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 8. 
 

9-  ���� 1663, Julho, 3 – 1691, Maio, 25, Lisboa 
CARTAS RÉGIAS (4) sendo a primeira, do rei [D. Afonso VI] para o [conselheiro 
do Conselho Ultramarino] Antônio Paes de Sande, aludindo às suas qualidades 
para o serviço real, como já lhe havia sido dito pelo governador de armas de Entre 
Douro e Minho, conde do Prado [e Marquês das Minas, D. Antônio Luís de Sousa]; 
a segunda, do [príncipe regente, D. Pedro] para o Bispo de Lamego sobre o breve 
papal que ordenava que os eclesiásticos concorressem para a contribuição dos 500 
mil cruzados usuais; 
a terceira (minuta) do rei [D. Pedro II] para que o [governador-geral do Brasil] D. 
João de Lancastre, averiguasse a forma como eram recenseados os soldados;  
a quarta, do rei [D. Pedro II] para o Bispo da Guarda, congratulando-se com ele 
pela notícia do nascimento do infante, seu filho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 9. 
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10-  1663, Agosto, 9 – 1669, Dezembro, 12, Lisboa 
PARECERES (4) o primeiro, terceiro e quarto, do Conselho Ultramarino,  
sendo o primeiro, sobre se dar a Estevão Dias de Brito, 2 hábitos de Santiago e uma 
quantia em dinheiro de pensão, por haver sido ferido na guerra;  
o segundo, do procurador da Fazenda, sobre os descaminhos e desordens que 
havia nos armazéns e na fábrica de pólvora; 
o terceiro, sobre o falecimento do cosmógrafo-mor Antônio Mariz Carneiro, que 
descobrira a melhor forma de navegar de leste para oeste, sugerindo que 
procurassem os papéis que tratavam desta navegação; 
o quarto, sobre as queixas das pessoas que mandavam requerimentos sobre o 
andamento das consultas relativas a eles. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 10. 
 

11-  ���� [post. 1663, Agosto, 30 – post. 1664, Maio, 7] 
INFORMAÇÕES (4) do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços, sendo a 
primeira, os do capitão Manuel Varela de Freitas, de 1647 a 1663, que serviu como 
soldado, alferes e capitão de infantaria, nos terços auxiliares da Corte e no 
Alentejo;    
a segunda, os do soldado do terço de Cascais, Manuel Galvão do Amaral, que 
serviu 8 anos até 1664, que lutou no Alentejo e serviu no Brasil e na defesa da 
costa;  
a terceira, os de Luís da Guerra Peçanha, de 1654 a 1664, que atuou na batalha do 
Ameixial e na retomada de Évora; 
a quarta, os de Antônio Francisco de Andrade, de 1644 a 1664, soldado que lutou 
no Alentejo e que serviu na armada da costa que recebia as frotas do Brasil e da 
Índia, tendo também servido em Chaves. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 11. 
 

12-  1665, Janeiro, 12, Caiena. 
CARTA do governador e tenente-generalda Guiana Francesa [...] Bure de la Barre, 
ao rei [D. Afonso VI] agradecendo as atenções para com o seu irmão e indagando 
qual seria o melhor meio para estabelecer comércio entre a Guiana e Portugal, e 
qual era o preço dos negros da Ilha de São Tiago, e também pedindo proteção para 
os navios da companhia da América francesa. 
Obs.; documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 12. 
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13-  [post. 1665, Outubro, 30 - post. 1672] 
INFORMAÇÕES (4) do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços, sendo a 
primeira, os de Luís Lourenço de Sampaio, 1643 a 1665, que serviu como soldado, 
alferes, ajudante, capitão de infantaria, governador de praças, sargento-mor e 
mestre de campo em vários lugares do Alentejo e de Castela;  
a segunda, os de Antônio de Barros de Almeida, de 1655 a 1671, como alferes, 
capitão de infantaria e ajudante de cavalaria, e que esteve na tomada do forte de 
Belém, tendo servido também na província do Minho, Guarda e Galícia e na 
batalha de Montes Claros;   
a terceira, os de Domingos de Medeiros, de 1660 a 1668, como soldado, cabo de 
esquadra, furriel e alferes, tendo servido no Minho e em Castela;  
a quarta, do moço da Câmara Real, Francisco Machado Botelho, de 1662 a 1672, 
que foi soldado de cavalo no socorro da Beira e do Minho e posteriormente como 
moço da Câmara Real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 13. 
 

14-  [ant. 1666, Junho, 1] 
REQUERIMENTO ao rei [D. Afonso VI] do cabo do Forte Nossa Senhora de Pena 
Firme, Manuel da Silva de Almeida, solicitando dispensa deste posto e que fosse 
indicado para soldado no forte de Santa Susana. 
Anexo: carta patente, ato de nomeação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 14. 
 

15-  1666, Agosto, 25 – post. 1689, Julho, 8 [Lisboa] 
RECIBOS (3) o primeiro e o segundo passados por Domingos Dias Soeiro, sendo o 
primeiro, acusando ter recebido do cobrador das fintas dos chapins (calçados) da 
rainha da Inglaterra, capitão João Ribeiro, a quantia de 241 mil cruzados e 450 réis; 
o segundo, acusando ter recebido do comissário da freguesia da Várzea, pela mão 
de Luís Ferreira da Cunha, a quantia de 24 mil réis, por conta da finta que deve 
Francisco de Oliveira de Lemos;  
o terceiro, passado por João de Freitas, acusando ter recebido a quantia de 432 réis 
pelo foro anual de 2 casas na rua da Metade, que são de Brelania  Henriques Luísa 
da Costa.  
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 15. 
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16-  1668, Janeiro, 2 – 1698, Outubro, 31, Lisboa 
DECRETOS (3) do príncipe regente D. Pedro, o primeiro sobre subir o preço da 
moeda de ouro, igualando-o ao da de prata;  
o segundo (cópia) ordenando que o senado da Câmara mandasse assistir o abrir 
dos alicerces da obra que a Junta Geral do Comércio levava a efeito na fábrica da 
Ribeira e armazéns da mesma Junta;   
o terceiro, ordenando que subisse à consulta da Mesa do Desembargo, sobre o 
requerimento de Miguel Cabral de Vasconcelos, solicitando que fosse sentenciado 
Luís Teles, pelo defloramento de sua filha. 
Anexo: decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 16. 
 

17-  1668, Julho, 5 – post. 1684, Maio, 13, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro, a 
primeira, sobre apurar a verdade a respeito dos papéis falsos apresentados por 
Vicente Coelho Henriques;   
a segunda (cópia) sobre a dúvida do Conselho de Guerra a propósito do Conselho 
Ultramarino poder, ou não, passar patente de capitão de mar e guerra; 
a terceira, sobre o requerimento de João Fernandes Vieira, que solicitava alvará de 
lembrança da promessa de um ofício de justiça, fazenda ou guerra, para ele 
nomear em pessoa de sua confiança, não obstante estar fora do prazo; 
a quarta, sobre o requerimento de Manuel Pinheiro da Fonseca, que solicitava ser 
dispensado de apresentar certidão de registro de mercês, a fim de que pudesse 
pedir satisfação de seus serviços. 
Anexo: parecer, decreto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 17. 
 

18-  1668, Novembro, 20 – 1674, Dezembro, 28, Lisboa 
PARECERES (2) E DESPACHO do Conselho Ultramarino, o primeiro, que é 
parecer, ordenando que se considerasse quais as tenças que se deveria conceder ao 
ministro de Portugal na Holanda;  
o segundo, o despacho, encaminhando ao Desembargo do Paço questão da 
nomeação de ministros de letras; 
o terceiro, o outro parecer, ordenando ao juiz da Índia e Mina, Domingos Caiado 
Rebelo, que mandasse vir à sua presença os carcereiros e o prisioneiro, capitão 
Henrique Dias, passando-se instruções para o procedimento para com o 
prisioneiro, principalmente quanto ao seu tratamento, por estar doente, e  sobre 
sua soltura. 
Anexo: informação, parecer (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 18. 
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19-  1669, Dezembro, 10 – 1700, Abril, 25, Lisboa 
ALVARÁS (4) sendo o primeiro, do príncipe regente D. Pedro e os demais, do 
mesmo, porém, já como rei D. Pedro II, o primeiro, concedendo a Bartolomeu 
Fernandes, que fora reformado por entretenimento na província da Beira, o mesmo 
soldo que tinha como tenente da companhia de cavalos;   
o segundo, nomeando José Pereira como porteiro da câmara de cavalo do número;  
o terceiro, concedendo à viúva de Domingos Nogueira, Catarina Maria e a seus 
filhos, 40 mil réis nas obras pias;  
o quarto, concedendo à viúva de Sebastião Correia, Mariana Velosa de Oliveira, 20 
mil réis nas obras pias e mais 10 mil réis a cada uma das suas filhas, Catarina 
Velosa de Oliveira e Caetana Velosa de Oliveira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 19. 
 

20-  ���� 1670, Agosto, 15, Lisboa 
CARTA PATENTE do príncipe regente D. Pedro nomeando Francisco Monhos de 
Aldana, por serviços prestados no Reino, Angola e em Pernambuco, para o posto 
de capitão da companhia de infantaria do terço dos privilegiados, de que é coronel 
Cristóvão de Almada, posto vago pelo falecimento de João de Barros de 
Vasconcelos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 20. 
 

21-  ����[post. 1670 – post. 1674, Lisboa] 
INFORMAÇÕES (4) do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços, sendo a 
primeira, os de Diogo Luís Ribeiro Soares, de 1663 a 1670, tendo servido como 
capitão de cavalos, nas províncias da Estremadura e Alentejo, e tendo estado na 
batalha de Montes Claros;  
a segunda, os de Francisco da Mota Falcão, de 1667 a 1671, tendo servido como 
soldado e como alferes na província do Minho, na Galícia, e acompanhando o 
marquês embaixador na ilha Terceira e na Corte de Roma;  
a terceira, os do alferes reformado João de Lemos, de 1651 a 1669, tendo servido 
nas armadas da costa, no Brasil e nas retomadas de Évora, Valença de Alcântara e 
na batalha de Montes Claros; 
a quarta, os de Antônio de Sousa de Azevedo, de 1663 a 1674, tendo servido como 
soldado e capitão, na armada do Brasil, tendo lutado contra os holandeses na 
Bahia. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 21. 
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22-  1671, Março, 18 – 1681, Maio, 8, Lisboa 
CERTIDÕES (4) a primeira, passada por [João] Álvares Soares da Veiga de Avelar 
e [Taveira] atestando as mercês registradas nos livros das mercês do rei [D. João 
IV] concedidas a Lourenço Saraiva de Carvalho; 
a segunda, passada pelo coadjutor da igreja matriz e colegiada da vila de Viana, 
Sebastião [Gonçalves] atestando que no livros dos batizados daquela igreja consta 
o batizado de Manuel, filho de Antônio Rodrigues e de sua mulher, Ana de 
Amorim;  
a terceira, passada por Francisco Correia de [...] atestando que Afonso de Afonseca 
não aceitara a mercê que lhe fora concedida pelo príncipe regente [D. Pedro] 
a quarta, atestando que fora concedido o hábito de Avis ou de Santiago, e mais 20 
mil réis efetivos a Tomás Soares de Sampaio, conforme consulta de 24 de abril de 
1681. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 22. 
 

23-  1671, Julho, 17 – 1682, Fevereiro, 19, Lisboa 
PARECERES (4) do Conselho Ultramarino, o primeiro, sobre o apresto dos navios, 
para poderem partir;  
o segundo, acatando o parecer dos conselheiros Carlos Cardoso Godinho e 
Feliciano Dourado, de que o requerimento de Manuel de Vasconcelos deveria ser 
indeferido, por ter vindo fora de tempo;    
o terceiro, sobre a concessão do hábito de Santiago ou de Avis ao filho segundo de 
Salvador Correia de Sá [e Benevides]  
o quarto, sobre a indicação de Sebastião Vaz de [...] para o ofício de provedor da 
Fazenda. 
Anexo: parecer. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 23. 
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24-  1673, Novembro, 8 – 1700, Dezembro, 10 [Lisboa] 
ESCRITOS (5) o primeiro, de Francisco [...] ao [presidente do Conselho 
Ultramarino] Marquês das Minas [D. Francisco de Sousa] encaminhando 
requerimento de Afonso Furtado, para que fosse consultado, tratando de uns 
negros que necessitavam assistência; 
o segundo, do presidente do Conselho Ultramarino, conde de Vale de Reis [D. 
Nuno de Mendonça] ao [secretário do Conselho Ultramarino] André Lopes de 
Lavre, sobre as ordens régias dos dias em que se iria aliviar o luto; 
o terceiro, de Luís [Taveira] de Carvalho ao mesmo secretário, sobre a reforma da 
consulta de Artur de Sá, indicado para capitão general; 
o quarto, do [secretário de Estado] Pedro Sanches Farinha, ao [secretário do 
Conselho Ultramarino] André Lopes de Lavre, remetendo uma consulta;  
o quinto, do [secretário do rei e do Conselho de Estado] Roque Monteiro Paim, ao 
[secretário de Estado] Pedro Sanches Farinha, sobre a consulta de Manuel 
Rodrigues Navarro e sobre o conteúdo dos papéis vindos da Junta das Missões. 
Anexo: parecer. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 24. 
 

25-  ���� [post. 1675 –  post. 1679, Fevereiro, 28, Lisboa] 
INFORMAÇÕES (4) do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços, sendo a 
primeira, os do cavaleiro da ordem de Cristo, José Sanches de Gois, de 1663 a 1673, 
que servira como soldado, alferes, capitão de infantaria, atuando no Alentejo, no 
presídio de Cascais, na ocasião em que a armada de Castela andou naquela costa, 
tendo ido também ao Brasil;  
a segunda, os de João da Silva de Carvalho, de 1654 a 1676, atuando nas armadas 
dos condes de Vila Franca e de Atouguia, tendo tomado parte na batalha do 
Ameixial e na retomada de Évora;  
a terceira, os de Alexandre de Sousa de Azevedo, de 1644 a 1677, que serviu como 
soldado, alferes, capitão da infantaria de cavalos e capitão de cavalos, tendo 
atuado na Galícia, em Trás-os-Montes, em Salvaterra, no forte de Belém; 
a quarta, os de Francisco Vieira, de 1655 a 1677, que serviu no Alentejo como 
soldado, primeiro em terra, depois, embarcado, e nas armadas da costa, tendo 
atuado na batalha de Montes Claros.   
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 25. 
 

26-  ���� 1675, Março, 15, Paris 
MEMÓRIAS (2) de Duarte Ribeiro de Macedo, a primeira, em 9 capítulos, sobre o 
comércio do Reino com as outras nações e como remediá-lo; a segunda, em 7 
capítulos, intitulada: “Observações sobre a transplantação dos frutos da Índia ao 
Brasil”.  
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 26. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

27-  1679, Março, 20, Penaguião.  
PROCURAÇÃO passada pelo alcaide mor de Ranhados, Miguel Álvaro Pedro de 
Afonseca, morador na comarca de Lamego, constituindo seu procurador o padre 
Manuel da Costa Macurro, residente em Lisboa, para que tratasse de todos os seus 
negócios, em especial os requerimentos sobre os seus serviços.  
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 27. 
 

28-  ���� [post. 1680, Outubro, 15 – post. 1682, Abril, 7, Lisboa] 
INFORMAÇÕES (4) do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços, sendo a 
primeira, os de Antônio Fernandes, de 1664 a 1680, tendo servido como soldado, 
cabo de esquadra e sargento supra e do número, no Alentejo, em Trás-os-Montes e 
na fortaleza de  São Gião;  
a segunda, os do cavaleiro da ordem de Cristo, como soldado e capitão de 
infantaria, Diogo de Abreu de Lima, de 1666 a 1680, tendo atuado no ataque a 
Baiona, na Galícia, na província de Douro e Minho, e na armada que foi para o 
Mediterrâneo, lutar contra os turcos; 
a terceira, os do fidalgo Francisco da Silva de Moura e Azevedo, de 1643 a 1676, 
tendo servido como soldado, capitão de infantaria, capitão de cavalo nas praças de 
Castelo de Vide, Campo Maior, Albuquerque, Aronche e outras; 
a quarta, os de João de Baeta de Almeida, de 1662 a 1682, como soldado, na praça 
de Cascais e depois nas armadas da escolta do Brasil e Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 28. 
 

29-  [ant. 1680, Novembro, 23 – ant. 1687, Julho, 21] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro, ao príncipe regente [D. Pedro] e os demais, 
também a ele, mas já como rei [D. Pedro II] sendo o primeiro, da viúva de Antônio 
da Silva, Catarina de Sousa, solicitando certidão que comprovasse que a tia de seu 
falecido marido, Antônia da Silva, deixara a ele, 230 mil réis de tença;  
o segundo, da viúva de Antônio Mendes Vieira, Maria Correia de Bitencourt, 
solicitando a mercê do hábito de Cristo com 120 mil réis de tença; 
o terceiro, de Manuel de Azambuja Pina, solicitando uma ajuda de custo pelo 
tempo que trabalhou junto ao procurador da Fazenda Real. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 29. 
 

30-  1680 
RELAÇÂO das pessoas que arremataram os contratos desde 1659 até 1680, 
designando-se o título do contrato, o nome do contratador ou contratadores e os 
montantes pagos.   
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 30. 
 

31-  [post. 1680, Lisboa] 
INFORMAÇÃO (minuta) sobre a forma de escolha dos núncios apostólicos, 
comentando cartas do Cardeal Durazzo, do tempo em que era núncio em Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 31. 
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32-  1683, Dezembro, 16, Lisboa 
CARTA de Carlos Cardoso Godinho ao rei [D. Pedro II] aconselhando que um dos 
corregedores do crime da Corte, sentencie o capitão de mato Antônio da Silveira,  
homem pardo, cuja devassa provara excesso de autoridade, visto que tinha cadeia 
e cárcere privado na sua residência, não obstante ter sido nomeado pelo coronel 
Manuel de Barros da Franca. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 32. 
 

33-  1684, Março, 20 
CARTAS DE COMENDAS (2) do rei D. Pedro II, a primeira, fazendo mercê ao frei 
D. Fernando de Mascarenhas, Marquês da Fronteira, da comenda de São Nicolau 
de Carrazeda, que fora de seu pai, D. João de Mascarenhas; 
a segunda, fazendo mercê ao mesmo marquês, da comenda de Nossa Senhora da 
Conceição do Rosmaninhal, que também fora de seu pai. 
Obs.: documento em pergaminho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 33. 
 

34-  1684, Junho, 3 – 1684, Setembro, 25, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] a primeira, sobre o 
requerimento de Manuel de Nojosa, solicitando que fosse dispensado da certidão 
do livro das mercês no seu requerimento para satisfação de seus serviços;  
a segunda, sobre o requerimento de Mariana da Silva, solicitando que fosse 
dispensada da certidão do livro das mercês na apresentação do seu requerimento 
para satisfação dos serviços de seu avô, serviços que lhe pertencem por sentenças 
de justificação;  
a terceira, sobre o requerimento de Mariana de Carvalho, solicitando que fosse 
dispensada da certidão do livro das mercês na apresentação do seu requerimento 
para satisfação dos serviços de seu marido, trabalhador na navegação;  
a quarta, sobre o requerimento de Jorge da Franca e padre frei José da Conceição, 
solicitando que fosse mandado ao tesoureiro-mor do Conselho Ultramarino uma 
ordem para que lhes fossem pagas as quantias correspondentes às  tenças nos 
almoxarifados, que haviam sido concedidas a Jacinto de Figueiredo de Abreu, de 
quem eram testamenteiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 34. 
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35-  ����[post. 1684, Agosto, 4 – post. 1685, Janeiro, 11, Lisboa] 
INFORMAÇÕES (4) do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços, sendo a 
primeira, os de José Gomes, de 1666 a 1684, tendo servido como soldado, alferes, 
cabo de esquadra e sargento supra, na armada do Brasil e na armada da costa, 
tendo combatido contra os turcos; 
a segunda, os de João Batista de Lima, de 1662 a 1684, tendo servido como soldado, 
nas armadas da costa; 
a terceira, os de Manuel Lobato, de 1675 a 1684, tendo servido como soldado e cabo 
de esquadra em ste armadas; 
a quarta, os de Antônio de Saldanha Albuquerque e Castro, de 1683 a 1685, como 
soldado, posto no qual continua servindo. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 35. 
 

36-  1685, Janeiro, 22 – 1689, Novembro, 24, Lisboa 
CERTIDÕES (4) a primeira, passada pelo conselheiro do Conselho de Guerra e 
governador de armas da Beira, conde de Pontével [D. Nuno da Cunha e Ataíde] 
comprovando o apreço pelo real serviço e préstimos do mestre de campo Manuel 
Dantes da Cunha, ao compor o seu terço de soldados arregimentados em Pinhel;      
a segunda, do [secretário de Estado] Pedro Sanches Farinha, comprovando a 
resolução real sobre as consultas atinentes aos requerimentos de Pedro Araújo 
Aranha, que pedia satisfação de seus serviços e de Nuno da Cunha e Domingos 
Rodrigues, que solicitavam hábito da ordem de Avis ou Santiago e tenças;  
a terceira, atestando que Marta Pudenciana Manso de Medeiros é filha de Antônio 
de Almeida de Medeiros e de Catarina Caetana [...] Fonseca e nasceu em Lisboa, na 
freguesia de Santo Antão no dia 19 de maio de 1688; 
a quarta, passada por João Cabral de Barros a respeito da herança de João de 
Almeida. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 36. 
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37-  [post. 1686, Novembro, 20 – post. 1700, Lisboa] 
INFORMAÇÕES (4) do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços, sendo a 
primeira, os de José Luís, de 1653 a 1686, que serviu como soldado, cabo de 
esquadra e sargento supra e do número, tendo atuado no Alentejo, Portalegre, 
Valença de Alcântara, Badajoz, Vila Franca de Xira, na rendição do castelo de 
Maiorca e na batalha de Montes Claros; 
a segunda, os de Francisco Pereira da Fonseca, de 1674 a 1686, como capitão de 
infantaria e de mar e guerra, sargento-mor e tenente, que serviu no presídio de 
Sintra, no castelo de São Jorge em Lisboa e na armada da costa;  
a terceira, os de José da Costa de Matos de 1653 a 1689, que serviu como soldado, 
sargento, alferes de infantaria e de mestre de campo, e ajudante do número, tendo 
atuado no Minho, praça de Monção, no sítio da Ovelha, fortes de São Sebastião e 
São Luís, entre outros lugares; 
a quarta, os de João da Costa Feio, de 1685 a 1700, que tem servindo como escrivão 
do crime no bairro de São Paulo, em Lisboa, tendo atuado também como carcereiro 
da cadeia da Corte, tendo ultimamente passado ao Alentejo ao real serviço. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 37. 
 

38-  1685, Maio, 24 – 1699, Julho, 24, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] a primeira, sobre o 
requerimento de Francisco da Cunha Sobreira, que solicitava que fosse dispensado 
da certidão do livro das mercês no seu requerimento para satisfação de seus 
serviços;  
a segunda, sobre a representação do procurador da Coroa, desembargador Manuel 
Lopes de Oliveira, sobre as propinas que os procuradores recebem nos tribunais;  
a terceira, sobre o requerimento de Maria do Espírito Santo, solicitando a tença que 
recebia o seu filho menor, Manuel, que havia falecido; 
a quarta, sobre as penalidades a serem aplicadas aos transgressores de uma lei que 
seria feita;   
a quinta, sobre o requerimento de Guilherme Bostoque, no qual se comprometia a 
equipar os armazéns reais com mil quintais de chumbo e mil quintais de murrão 
(pedaço de corda molhada em breu ou matéria inflamável para dar fogo à 
artilharia) de boa qualidade. 
Anexo: escrito, consulta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 38. 
 

39-  1685, Novembro, 16 –1698, Maio, 2, Lisboa 
CARTAS DE PROPRIEDADE (2) do rei [D. Pedro II] a primeira, concedendo a João 
Pereira da Silva, a propriedade do cargo de procurador do número e repartido dos 
[...] da vila de Figueiró dos Vinhos;  
a segunda, concedendo a propriedade do ofício do público judicial e notas, da vila 
de Chaves, a Pedro de Matos, nomeado por sua proprietária, Isabel da Silveira.  
Obs.: documento em pergaminho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 39. 
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40-  1686, Fevereiro, 24, Lisboa 
LEI do rei D. Pedro II sobre o descaminho dos direitos da sardinha nos portos e 
Quintais do Ribatejo, assim como, das sisas e dízimas, contendo instruções para 
sanar este mal.  
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 40. 
 

41-  1686, Maio, 21, Lisboa 
MANDADO do desembargador dos agravos e corregedor do crime da Corte, 
auditor geral da gente de guerra da Corte e das comarcas da Estremadura, João de 
Andrade Leitão, ordenando aos escrivães que no serviço costumam responder 
ofícios, que declarassem os que viessem do capitão Miguel Rodrigues de 
Sepúlveda.  
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 41. 
 

42-  1687 
CERTIDÃO passada por Manuel Ferreira da Costa. 
Obs.: fragmento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 42. 
 

43-  1689, Janeiro, 24 – 1700, Dezembro, 22, Lisboa 
PARECERES (3) do Conselho Ultramarino, o primeiro, sobre os acertos a serem 
feitos entre os corregedores do crime da Corte e os juizes adjuntos; 
o segundo, encaminhando uma devassa de residência aos corregedores do crime 
da Corte para que seja sentenciada; 
o terceiro, sobre os serviços de João Martins [Rosas]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 43. 
 

44-  ���� [post. 1689, Julho, 24 – post. 1700] 
INFORMAÇÕES (4) do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços, sendo a 
primeira, os de Domingos Martins Barbaleda, prestados por 8 anos, a partir de 
1680, tendo atuado como soldado, alferes e ajudante supra no Reino do Algarve e 
na guarnição da cidade de Faro;  
a segunda, os de João de Teves Dantes, de 1673 a 1690, como soldado de cavalo e 
cabo do forte Nossa Senhora da Graça do Porto Novo; 
a terceira, os de Diogo da Costa, de 1683 a 1691, como soldado e sargento do 
número e capitão de ordenança, tendo atuado em 3 armadas no Brasil, armada da 
costa e em Cabo Verde; 
a quarta, os de José da Costa de Almada, de 1683 a 1699, como soldado e alferes, 
tendo servido no Brasil, tanto no Rio de Janeiro, como na Bahia e Pernambuco; 
a quinta, os de Custódio Rebelo Pereira, de 1687 a 1700, como soldado, cabo de 
esquadra, sargento, capitão de campanha e alferes de infantaria paga, nas praças 
de Caminha e Vila Nova de Cerveira, na fortaleza da Insula, e, na armada, na Ilha 
da Madeira.  
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 44. 
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45-  1691, Janeiro, 27, Lisboa 
CARTA DE PADRÃO do rei D. Pedro II concedendo a tença de 12 mil réis e um 
hábito da ordem de Cristo a Manuel Leite de Faria, sobrinho de José de Matos, 
pelo mérito dos serviços prestados por ambos, no Estado da Índia e nas praças do 
Minho, respectivamente. 
Obs.: documento em pergaminho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 45. 
 

46-  1692, Maio, 16 – 1699, Dezembro, 8 
CERTIDÕES (3) a primeira, atestando que Luís Xavier Furtado de Castro do Rio e 
Mendonça, visconde de Barbacena, filho de Jorge Furtado de Castro Rio 
Mendonça, visconde de Barbacena e de Ana Luísa, nasceu na vila de Pena Maior a 
6 de maio de 1692 e que foi batizado na freguesia de Santiago, na mesma vila;   
a segunda, atestando que o armeiro-mor, D. José da Costa e Sousa, filho de D. 
Antônio Estevo da Costa e de Ana Luísa Mendonça, nasceu a 2 de julho de 1694 e 
foi batizado na freguesia de Santa Isabel, em Lisboa. 
a terceira, passada pelo escrivão dos feitos e causas do Juízo do físico-mor do 
Reino, Manuel de Lemos, contendo a provisão do rei [D. Pedro II] autorizando que 
os médicos mandados pelo físico-mor do Reino, Diogo Mendes de Oliveira, 
pudessem visitar as boticas para prover nelas os regimes e medicamentos 
ordenados por aquele médico. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 46. 
 

47-  1694, Dezembro, 24 – 1697, Setembro, 14 [Lisboa] 
CARTAS RÉGIAS (3) do rei [D. Pedro II] a primeira, dirigida ao provedor da 
comarca de Setúbal, para que resolvesse a questão apresentada pelo requerimento 
do moleiro do moinho novo da vila da Mouta, Antônio Mendes, sobre a farinha 
que se ordenou que passasse para o escrivão da infantaria, que fora do socorro do 
Reino de Angola, Antônio Quadrado. 
a segunda, para o arcebispo de Évora, comunicando o nascimento de um infante; 
a terceira, para o alcaide-mor da vila de Santiago do Cacém, Antônio de Castro de 
Sande, convocando-o para a reunião das Cortes, na qual o príncipe D. João deveria 
ser jurado como seu sucessor no Reino e senhorios, e na qual também se revogaria 
a Lei de Lamego, sobre a sucessão dos filhos do rei, quando este sucedia a um 
irmão seu. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 47. 
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48-  1695, Maio, 11, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do [secretário de Estado] Mendo de Foiós Pereira, a João de Saldanha 
de Albuquerque, o primeiro, respondendo ao ofício que mencionava o mau 
sucesso no Campo de Boa Fé e aludindo às obras que o destinatário tinha 
mandado fazer, afirmando que não se empenhasse tanto, a ponto de arriscar a vida 
de pessoas;  
o segundo, respondendo a carta do destinatário, aludindo ao frei Manuel de Santo 
Antônio, para o qual pedira algo na sua carta anterior; 
o terceiro, comentando o nascimento de mais um infante e a cerimônia do seu 
batizado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 48. 
 

49-  1700, Fevereiro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento de 
Guilherme Bostoque, solicitando o cumprimento das condições do contrato sobre o 
fornecimento de chumbo, salitre e murrão (pedaço de corda molhada em breu ou 
matéria inflamável para dar fogo à artilharia) no tocante à isenção de pagamento 
de direitos e impostos na alfândega.  
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 49. 
 

50-  1700, Maio, 23, Caiena 
OFÍCIO de Dorvilliers, respondendo, na ausência de seu superior, o marquês de 
Ferrolles, sobre a questão da permissão da pesca e da demarcação das fronteiras, 
pedindo esclarecimentos sobre os crimes dos 4 franceses que haviam sido presos e 
reenviados à Caiena, e sobre os escravos que pertenciam à gente da Guiana e que 
os portugueses estavam retendo. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 50. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 13 (1607-1833) 
N.º de pastas descritas: 58 
Assuntos: Rendas da cidade de Lisboa e comércio da do Porto; solicitação de papéis, 
pagamentos e cartas de alforria; plantação de trigo em Santarém, e sua cobrança; enxárcia, fio 
branco, linho, alcatrão, manteiga e queijo; requerimentos dos povos e fábrica de anil do 
Maranhão; escravidão dos índios; criação de academias militares; arrematação de açucar; 
pescaria e agricultura no Minho, Alto Douro e Alentejo; sementes e tombos de terras; 
guarnição, munições e viveres; ida de casais para o Alentejo; defesa e segurança do Reino; 
águas medicinais; navios que vão para Áustria e Hamburgo; aulas de comércio; Academias 
Real das Ciências e de Marinha; junta do proto medicato; Bispado de Viseu; cristalização de 
açucar; madeiras do Brasil; obras do Palácio da Ajuda; lutas contra os liberais. 
 

1-  1607, Setembro, 14, Lisboa 
ALVARÁ do rei [D. Filipe II] ordenando uma devassa aos almoxarifes executores 
que recebem e arrecadam as rendas da cidade de Lisboa e fora dela. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 1. 
 

2-  [ant. 1612, Janeiro, 21] 
REQUERIMENTO dos herdeiros [de Elvas] ao rei [D. Filipe II] solicitando certidão 
das contas que Diogo Duarte dera dos almoxarifados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 2. 
 

3-  1618, Janeiro, 24, Lisboa 
CONSULTAS do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre os candidatos 
para servirem no ofício de almoxarife dos mantimentos. 
Anexo: carta, regimento (capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 3. 
 

4-  1623, Outubro, 27, Santarém 
CARTA do almoxarife de Santarém, Mateus Duarte, ao rei [D. Filipe II] sobre o 
engano na medida do carreteiro quando cobrava o trigo dos lavradores, menor que 
a indicada no regimento, a prisão do dito carreteiro e sua fuga, a devassa que se 
tirou em que foram confirmadas suas culpas, e seu aparecimento com carta de 
seguro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 4. 
 

5-  [post. 1642, Agosto] 
REQUERIMENTO do comissário que veio de Moscovia, Henrique [E]schate ao rei 
[D. João IV] solicitando pagamento dos materiais que trouxe para o apresto do 
galeão São Bento e dos navios da armada, da enxárcia, fio branco, linho e alcatrão, 
a fim de poder pagar os direitos dos mesmos nas alfândegas do Reino e aos seus 
superiores, para que o abastecimento dos navios do Reino continue a ser feito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 5. 
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6-  1711 
PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino sobre carta de João de Araújo de 
Azevedo. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 6. 
 

7-  [post. 1722, Agosto, 26] 
INFORMAÇÃO do Conselho Ultramarino sobre os serviços de Luís de Pina de 
Faria, que serviu nas províncias da Beira, Alentejo, e Estremadura, como soldado e 
capitão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 7. 
 

8-  ���� 1726, Maio, 17 [Lisboa] 
ESCRITO de [secretário de Estado] Diogo de Mendonça Corte Real, ao [conselheiro 
do Conselho Ultramarino] Antônio Rodrigues da Costa, sobre ordem para o 
Conselho Ultramarino remeter os requerimentos dos povos do Maranhão e a 
devassa sobre a escravidão dos índios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 8. 
 

9-  [ant. 1727, Dezembro, 16] 
REQUERIMENTO do doutor João Valentim Kauppers à rainha [D. Mariana de 
Áustria] solicitando confirmação da carta e do atestado passado pela dita rainha e 
sua aia, declarando que o suplicante foi nomeado médico da Câmara real, que 
passou a Viena em 1708 por ordem da dita rainha, que lá o agregaram ao colégio 
médico, que se tornou conselheiro e fidalgo da rainha e que veio para Portugal 
quando esta contraiu matrimônio com D. João V; e que se confirme que as 
traduções para a língua portuguesa dos documentos que trouxe da Áustria são 
verdadeiras, bem como, tudo o que diz em seu requerimento. 
Anexo: requerimentos, certidões, lista, bilhete, aviso, escrito, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 9. 
 

10-  ����1728, Junho, 12, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento 
de José Miguel Aires, solicitando as mesmas mercês concedidas ao seu pai, Pedro 
Miguel no estabelecimento das fábricas de anil no Maranhão. 
Anexo: alvará (cópia), bilhete, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 10. 
 

11-  1732, Dezembro, 24, Lisboa 
DECRETO (cópia) do rei [D. João V] criando academias militares em Elvas e em 
Almeida, com a obrigatoriedade de seguir os fundamentos das já existentes na 
Corte e em Viana, e regulando os privilégios para oficiais e soldados que cursarem 
as ditas academias.  
Anexo: regimentos, cartas, informações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 11. 
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12-  [post. 1735] 
REQUERIMENTO da princesa de Holstein, Mariana Leopoldina, ao rei [D. João V] 
solicitando receber o tratamento de grandeza a que tinha direito, pelo seu 
nascimento, mesmo a ele não tendo direito o seu marido, capitão da guarda alemã 
D. Manuel de Sousa [Calhariz]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 12. 
 

13-  [ant. 1742, Março, 13] 
REQUERIMENTO de Francisco da Silva Henriques ao rei [D. João V] solicitando a 
entrega das caixas de açúcar branco e mascavado que arrematou no Conselho 
Ultramarino e carta de quitação para desobrigar seus fiadores. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 13. 
 

14-  [1750-1799] – [1770-1795] 
OFÍCIOS (2) o primeiro de José Jacinto de Sousa, sobre uma memória acerca das 
ciências naturais; o segundo do ouvidor de Barcelos, João Nepomuceno Pereira da 
Fonseca, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho 
de Melo e Castro, sobre a exposição que fez a junta da Casa de Bragança acerca do 
aumento das pescarias e agricultura da província do Minho. 
Anexo: memória sobre a agricultura do Alto Douro na qual se mostra uma 
considerável perda anual e os meios próprios para repará-la. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 14. 
 

15-  1751, Maio, 23, Lisboa 
CARTA do tesoureiro do Conselho Ultramarino [José Miguel Licete] ao rei [D. 
José] sobre não haver registro de ordem passada ao bacharel Bernardo Lopes 
Pereira, quando serviu o lugar de juiz de fora da vila do Outeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 15. 
 

16-  1751, Agosto, 19 [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios do Reino] Pedro da Mota e Silva ao 
[presidente do Conselho Ultramarino] marquês de Penalva [D. Estêvão de 
Meneses] ordenando a reforma da consulta a favor de Domingos da Fonseca. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 16. 
 

17-  [post. 1766, Julho, 23] 
CARTA ao rei [D. José] sobre a serra grande da vila de Serpa, as roças de trigo, 
centeio e cevada dos lavradores espanhóis e as colméias dos moradores da dita 
vila. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 17. 
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18-  [ant. 1769, Março] 
REQUERIMENTO de Luís Ferrari ao rei [D. José] solicitando resolução sobre a 
posse de uma lezíria que arrendou a igreja patriarcal em Vila Franca e que 
judicialmente ainda não lhe pertence. 
Anexo: ofícios, requerimentos, certidões, auto de vistoria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 18. 
 

19-  [1770-1795] – [post. 1799] 
MEMÓRIAS (2) (minutes) a primeira sobre sementes; a segunda sobre os tombos 
das terras. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 19. 
 

20-  1771 
MAPAS das guarnições, artilharias, munições e víveres de Alcotim, Faro, Sagres, 
Castro Marim, Lagos, Portimão e Tavira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 20. 
 

21-  1774 
BREVE (cópia da tradução) do papa para a extinção do mosteiro de São Vicente e 
mudança dos cônegos regrantes para Mafra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 21. 
 

22-  1777, Março, 31, Vila Franca de Xira 
OFÍCIO de José Luís da Serra Moraes ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre os tapumes para as lezírias 
da dita vila [e também das vilas da Azambuja, Alcoelha, Malveira]; e a distribuição 
de sementes para os lavradores. 
Anexo: ofícios, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 22. 
 

23-  1779, Porto 
EDITAL da Junta da Administração da Companhia Geral da Agricultura das 
Vinhas do Alto Douro, sobre o seu balanço no ano de 1778. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 23. 
 

24-  1782, Abril, 23, Lisboa 
OFÍCIO do intendente geral da Polícia [da Corte e Reino] Diogo Inácio de Pina 
Manique ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho 
de Melo e Castro, sobre o território do concelho de Barroso no termo de Monte 
Alegre ser apto para a plantação de trigo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 24. 
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25-  1785, Outubro, 21, Lisboa 
OFÍCIO de Duarte de Sousa Coutinho ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre a diligência para se extrair 
água do aqueduto que vai para o chafariz das Janelas Verdes e se introduzir na 
Cova da Moura para a fábrica da pólvora. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 25. 
 

26-  1786, Janeiro, 19, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios do Reino] visconde de Vila Nova da 
Cerveira [D. Tomás Xavier de Lima] ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre um pedido da Junta da 
Companhia do Alto Douro para aumentar o prazo para concluir as diligências que 
fazem anualmente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 26. 
 

27-  1786, Março, 11 [Lisboa] 
OFÍCIO do [provedor da Junta do Comércio] João Henrique de Sousa, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro, agradecendo o apoio do dito secretário sobre as culpas que lhe querem 
imputar acerca do descaminho que ocorreu na tesouraria-mor do Erário Régio, e 
encaminhando sua defesa. 
Anexo: informação (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 27. 
 

28-  1787, Junho, 12, Lisboa 
OFÍCIO do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina 
Manique ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho 
de Melo e Castro, sobre a ida de casais dos Açores para o Alentejo para promover a 
agricultura. 
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 28. 
 

29-  ���� [ca. 1787] 
INSTRUÇÕES para a cobrança da décima para a defesa e segurança do Reino, 
fazendo menção a lei de 9 de Maio de 1654 criada para este fim e a necessidade de 
haver tropas bem providas, reguladas em número, quantidade e força suficiente 
para suprir a segurança nacional, mencionando que por falta de tais tropas em 
1580 Portugal perdeu a Coroa e ficou subserviente a Espanha e em 1762 D. José 
quase se viu obrigado a passar para o Brasil com a família real por conta de nova 
ameaça à monarquia lusa. 
Anexo: minutas do alvará de 1787 e do extrato da lei de 1654. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 29. 
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30-  1788, Abril, 10, Vila Viçosa 
OFÍCIO do [governador de Armas do Alentejo] visconde da Lourinhã [Manuel 
Bernardo de Melo e Castro] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre o contrabando de vinhos e 
aguardentes vindos da Espanha para Portugal, principalmente pelas vilas de 
Borba, Boim, Aldeia de Santa Eulália, Praça de Elvas, Campo Maior, Olivença e 
outras. 
Anexo: carta régia (cópia) portarias (cópia) cartas de lei (cópia) provisões (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 30. 
 

31-  1788, Abril, 26, Lisboa 
OFÍCIO do desembargador dos Agravos e superintendente geral dos contrabandos 
e descaminhos dos direitos reais, Antônio Joaquim de Pina Manique ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre 
o contrabando de panos praticado pelo alfaiate francês chamado Laborde, morador 
na rua do Poço Novo. 
Anexo: ofícios. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 31. 
 

32-  1788, Outubro, 19, vila nova de Monchique 
OFÍCIO de Tristão José Monteiro da Fonseca ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro] informando que no lugar 
chamado Barranco da Água Quente, na vila de Monchique, a água que de lá brota 
parece ser medicinal, pelos relatos dos moradores. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 32. 
 

33-  1797, Agosto, 10-1799, Julho, 6 [Guimarães] 
OFÍCIOS de Antônio de Magalhães Coelho de Seixas e do desembargador da Casa 
da Suplicação do Porto, Francisco de Almada Mendonça, ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre as 
águas quentes existentes em Caldas de São Miguel junto a Guimarães, com 
propriedades medicinais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 33. 
 

34-  [1798, Junho, 13] 
MEMÓRIA (cópia) sobre a necessidade de se investir na agricultura no Alentejo. 
Anexo: alvará (minuta) e memória (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 34. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

35-  1798, Outubro, 9, Lisboa 
OFÍCIO do barão de Stoqueler ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a liberação dos navios que estão 
aportados em Lisboa, carregados de gêneros para Áustria e Hamburgo. 
Anexo: ofícios, lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 35. 
 

36-  1799, Dezembro, 18, Lisboa 
OFÍCIO encaminhando a minuta da carta de lei do príncipe regente [D. João] para 
se fundar a Academia Real da Marinha e comércio da cidade do Porto. 
Anexo: carta de lei (minuta) carta, portaria, lembrete, informações, alvará, plano. 
Obs.: doc. impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 36. 
 

37-  1800, Dezembro, 31, Porto 
OFÍCIO do superintendente da Marinha Real da cidade do Porto, Francisco de 
Almada e Mendonça ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a necessidade de se estabelecer 
aulas de comércio e de academia de Marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 37. 
 

38-  1800, Dezembro, 2 [Lisboa] 
OFÍCIO do guarda-mor dos estabelecimentos da Academia Real das Ciências, 
Alexandre Antônio das Neves, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a edição das efemérides de 1804 na 
tipografia da Academia Real das Ciências. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 38. 
 

39-  [ant. 1801] 
CARTA DE LEI (minuta) do príncipe regente [D. João] ordenando o novo 
estabelecimento da Academia da Marinha e do Comércio na cidade do Porto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 39 
 

40-  [ant. 1801] 
INFORMAÇÃO sobre um lavrador [inglês] que deveria passar a Portugal, bem 
como, utensílios para se fazer manteiga, queijos, e o envio de sementes de ervas 
para semear um acre. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 40. 
 

41-  [ant. 1801] 
ESCRITO do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho] ao [oficial-maior da mesma secretaria] João Filipe da 
Fonseca, sobre os papéis do expediente que remete assinado.  
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 41. 
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42-  ���� [ant. 1801] 
OFÍCIOS (2) o primeiro de Francisco Tavares e o segundo de Henrique Numeyer 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, o primeiro, sobre a junta do proto medicato ter dado execução da 
ordem para “manufatura das chamadas águas de Inglaterra”; e o segundo, do 
militar alemão, que serve há 24 anos em Portugal, solicitando servir no Brasil por 
seis anos e uma ajuda de custo para pagamento de dívidas. 
Anexo: lembrete 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 42. 
 

43-  1801 
MAPA das comarcas, termos e povoações da população do Bispado de Viseu. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 43. 
 

44-  [ca. 1801] 
REQUERIMENTO do negociante com fábrica de refinar açúcar, Joaquim Coelho de 
Ataíde ao príncipe regente [D. João] solicitando licença para reabrir a loja que 
arrendou aos administradores da capela de São Bartolomeu, visto ter sido 
despejado por engano. 
Anexo: portaria (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 44. 
 

45-  1803, Fevereiro, 11 [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado da Fazenda e presidente do Real Erário] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] remetendo cópia do ofício de Manuel Ferreira da Câmara relativa à 
cristalização do açúcar. 
Anexo: ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 45. 
 

46-  1804, Janeiro, 21, Faro 
OFÍCIO do [primeiro tenente da 6ª Companhia do Regimento de Artilharia do 
Algarve] Jorge Frederico Lecor ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] remetendo um projeto sobre a cultura dos terrenos incultos. 
Anexo: projeto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 46. 
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47-  [post. 1807-1810] 
REQUERIMENTO do secretário do inspetor do arsenal real da marinha, Rodrigo 
José Moschen, de nacionalidade alemã, solicitando que o intendente dos armazéns 
da Guiné e Índia defira o aviso régio que lhe concedeu o cargo de escriturário do 
almoxarifado, e que pague o que estão lhe devendo pela demora do deferimento, a 
fim de poder subsistir. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 47. 
 

48-  ���� 1809, Setembro, 3-1816, Março, 26, Lisboa 
OFÍCIOS (2) do intendente das obras públicas, Duarte José Fava e de Antônio Félix 
da Fonseca, ao [governador do Reino e secretário da Marinha em Portugal] D. 
Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] sobre a madeira do Brasil utilizada nas obras do 
Palácio da Ajuda. 
Anexo: relações, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 48. 
 

49-  [ant. 1812, Setembro, 26] 
REQUERIMENTO do barão de Wederhold, Augusto Ernesto Luís, ao príncipe 
regente [D. João] solicitando licença para ter instruções e ingressar nas aulas da 
Real Academia da Marinha. 
Anexo: certidão de batismo (extrato do registro). 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 49. 
 

50-  1818, Agosto, 11 [Lisboa] 
CERTIDÃO do vedor frei Luís de São José a respeito da água que se procura no 
monte de Santo Amaro para ser conduzida a Junqueira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 50. 
 

51-  1819, Novembro, 20, Lisboa 
CARTA do intendente geral da Polícia, João de Matos Vasconcelos Borba de 
Magalhães ao rei [D. João VI] sobre as averiguações acerca das águas do lugar em 
que se tapou o rio Alfeizirão, junto a São Martinho, no sítio das Águas Belas, para 
saber se elas poderiam prejudicar a saúde pública como representou o cura João 
dos Santos Timóteo. 
Anexo: certidões, lembrete, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 51. 
 

52-  1825, Abril, 18 [Lisboa] 
REQUERIMENTO do negociante alemão, Carlos Diederichs, por seu procurador 
Florêncio José dos Reis, ao rei [D. João VI] solicitando deferimento de seu 
requerimento em que pedia aviso para poder enviar canos e fechos soltos para 
pistolas para os Estados Unidos. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 52. 
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53-  1827, Junho, 8 [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], Francisco de Almeida 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Antônio Manuel de 
Noronha, sobre o luto de um mês que a princesa regente [D. Isabel Maria] vai 
tomar pela morte do rei da Saxônia Frederico Augusto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 53. 
 

54-  1827, Julho, 19 [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado do Reino] visconde de Santarém [D. Manuel 
Francisco de Barros e Sousa] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Antônio Manuel de Noronha, sobre as obras a serem feitas no muro que 
separa o Arsenal Real da Marinha do local em que se está construindo o novo 
torreão do Terreiro do Paço. 
Anexo: ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 54. 
 

55-  1829, Março, 17, Lisboa 
REQUERIMENTOS (2) de José de Assunção, Francisco Dias, José de Mendonça e 
de Joaquim Ribeiro, ao rei [D. Miguel I] solicitando os 3 primeiros, empregos no 
Arsenal Real da Marinha, visto terem participado nas lutas contra os liberais, a 
favor de D. Miguel, e o último solicitando ser mestre de uma embarcação em 
Tavira ou em Vila Real, pelo mesmo motivo dos dois primeiros. 
Anexo: instrumento em pública forma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 55. 
 

56-  [ant. 1829, Abril, 28] 
REQUERIMENTO do 1º sargento graduado do Batalhão de voluntários realistas, 
Francisco de Paula Moraes, ao rei [D. Miguel I] solicitando o emprego de secretário 
do governo de Moçambique que se encontra vago, junto com algum posto no 
exército do Reino de Portugal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 56. 
 

57-  1833, Fevereiro, 6 [Lisboa] 
REQUERIMENTO de João Batista Leitão de Almeida Garret ao rei [D. Miguel I] 
solicitando que se ordene a comissão que julga as perdas causadas pelos rebeldes 
liberais, a fim de ser ressarcido do afundamento do iate São José e Maria, que tinha 
na ilha de São Miguel, carregado de vários objetos importantes. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 57. 
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58-  1833, Março, 8 [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], visconde de 
Santarém, [D. Manuel Francisco de Barros e Sousa], ao [secretário de Estado dos 
Negócios do Reino], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], 
sobre os requerimentos dos homens pretos Elói, Manuel, José, Amaro, Antônio e 
Xavier, que pedem cartas de alforria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 58. 
 

 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

AHU_CU_Reino 
Reino caixa 14 (1608 - 1790) 
N.º de pastas descritas: 19 
Assuntos: Solicitação de ofícios, papéis, serviços e isenção de pagamentos; direitos, exame de 
amostras, cultura, fabricação, entra e saída no Real laboratório e compra do anil; anil, 
cochonila e pau-brasil da Bahia na Casa da Índia; ministros da Relação do Brasil; festas de 
Sta. Cecília; cobrança de missas; materiais para o apresto de embarcações; desembargo de 
navios; transporte de casais do Açores e madeira do Brasil; resgate geral dos cativos; entrega 
de dinheiro nos armazéns da Guiné e Índia; arrobas de Barrilha; plantio de ervas e pó de 
planta; algodão da Ilha de França; restauração de convento. 
 

1-  1608, Março, 3 – 1619, Fevereiro, 20 
CARTAS RÉGIAS (2) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe II] sobre a pretensão do 
escrivão dos armazéns e tercenas, Duarte Correia, que solicita, que por seu 
falecimento, seu ofício seja deixado a um de seus filhos;  
a segunda, sobre os direitos do anil que eram aplicados para as galés, serem postos 
em uma arca à parte, e sobre um dinheiro referente ao contratador Antônio 
Fernandes de [Elvas]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14, pasta 1. 
 

2-  1610, Março, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento e 
provisão referentes ao escrivão dos Armazéns do Reino, Sebastião de Macedo, por 
causa da dúvida acerca da serventia do mesmo no dito ofício por mais 4 meses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14, pasta 2. 
 

3-  [ant. 1615, Novembro, 22 – 1618, Janeiro, 25] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. Filipe II] o primeiro da mulher de Miguel Cirne, 
Catarina de Góes, solicitando carta de confirmação do aforamento de umas casas, 
feito pelos oficiais do Armazém do Reino; 
o segundo, de Francisco Fernandes e Adão Ferreira, solicitando a entrega da terça 
parte dos 45 fardos de anil, denunciados pelos suplicantes, em poder de um clérigo 
que não pagou os direitos régios; e atualmente sob a guarda de Antônio Gomes de 
Abrantes. 
Anexo: instrumento de aforamento, auto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14, pasta 3. 
 

4-  1619, Janeiro, 26, Lisboa 
PORTARIA ordenando ao Conselho da Fazenda que informe se a ordem régia 
para se separar, na Casa da Índia, o direito das galés do direito do anil, tem sido 
cumprida. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14, pasta 4. 
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5-  [1630] 
INFORMAÇÃO sobre o que expõe o executor do almoxarifado da vila da Torre de 
Moncorvo, André de Madureira, acerca da conveniência em se saber se Diogo 
Henriques Pereira, primeiro contratador da feitoria do Linho Cânhamo da dita 
vila, acabou o seu contrato e se dele deu conta. 
Obs.: estava na caixa 12. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14, pasta 5. 
 

6-  1638, Janeiro, 29, Lisboa 
RELAÇÃO dos oficiais dos armazéns [do Reino] que deveriam constar na folha 
dos ordenados do ano de 1637. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14, pasta 6. 
 

7-  1639, Julho, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre a nomeação de 
pessoas para a propriedade do ofício de guarda-livros dos Armazéns, indicando 
em primeiro lugar a José de Moraes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14, pasta 7. 
 

8-  ���� 1670, Fevereiro, 10, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do príncipe regente D. Pedro determinando que os ministros 
da Relação do Brasil não devem conhecer os agravos ou apelações das execuções 
da Fazenda Real, a fim de que não se intrometam na cobrança das dívidas dos 
devedores da Fazenda, feita pelos diversos juízos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14, pasta 8. 
 

9-  1710, Julho, 8 
CARTA ao rei [D. João V] sobre o exame feito nas amostras do anil. 
Anexo: lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14, pasta 9. 
 

10-  1753, Agosto – Dezembro, Lisboa 
EXTRATOS de avisos do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], Diogo de Mendonça Corte Real, ao monteiro-mor do 
Reino, [duque de Aveiro, D. José Mascarenhas]; ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estevão de Meneses]; e a diversas 
autoridades do Reino (juízes de fora, provedores, ouvidores), tratando de: 
pagamento de dívidas dos lavradores de trigo; festas de Santa Cecília; informações 
aos requerimentos de particulares, pedindo remuneração de serviços, resolução de 
consultas e serventia ou propriedade de ofícios; cobrança de missas; materiais para 
o apresto das naus; desembargo de navios, entre outros. 
Obs.: D. José de Mascarenhas foi monteiro-mor do Reino até à data do seu 
falecimento em 13 de janeiro de 1759. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14, pasta 10. 
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11-  1754, Julho, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José, sobre o requerimento do 
contratador da Urzela (planta usada para tinturaria) [descoberta nas ilhas Berlenga 
e Serra de Sintra] José Gomes da Silva, solicitando cumprimento das condições de 
seu contrato, a fim de nomear oficiais e juiz privativo para as coisas do seu 
contrato.  
AHU_CU_Reino, Cx. 14, pasta 11. 
 

12-  ���� [ant. 1759, Maio, 19 – 1779, Março, 19] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro do procurador do príncipe pio [desembargador 
Joaquim Inácio Ferreira da Rocha, procurador do príncipe D. Pedro] ao rei [D. José] 
solicitando novo padrão com salva, a fim de requerer o pagamento dos juros do 
mesmo, pelos feitos do Conselho Ultramarino, referente ao empréstimo que fez ao 
dito conselho para pagamento do transporte de 4 mil casais das Ilhas dos Açores e 
Madeira para o Brasil; 
o segundo, do dom prior e cônegos regulares do Real Mosteiro de Mafra à rainha 
[D. Maria I] solicitando que o oficial que faz a folha do Conselho da Fazenda, 
declare que os suplicantes são isentos do pagamento de décima. 
Anexo: requerimentos, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14, pasta 12. 
 

13-  1760, Outubro, 12, Sintra – Dezembro, 6, Porto 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, o primeiro, da Mesa da Misericórdia de 
Sintra, informando os motivos por não poderem contribuir com o resgate geral dos 
cativos;  
o segundo e o terceiro do [tesoureiro da Alfândega do Porto] Antônio José da 
Fonseca, sobre o dinheiro que se encontra pronto na Tesouraria da Alfândega do 
Porto para se entregar nos armazéns da Guiné e Índia; 
o terceiro, sobre o dinheiro que deve entregar ao comissário das tropas daquela 
província para pagamento delas. 
Anexo: ofício, relação 
AHU_CU_Reino, Cx. 14, pasta 13. 
 

14-  1763, Maio, 21, Porto – 1774, Setembro, 27, Lagos 
OFÍCIOS (3) sendo os dois primeiros ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado, o primeiro do 
[tesoureiro da Alfândega do Porto] Antônio José da Fonseca, sobre os restos que se 
encontram nos cofres daquela tesouraria, pertencentes aos armazéns [da Guiné e 
Índia] declarando a quantia para se mandarem cobrar; 
o segundo, de João de Sousa e Melo, sobre a mesma matéria; 
o terceiro, do auditor do regimento de Infantaria de Lagos, José Veigas de 
Andrade, remetendo duas arrobas de Barrilha (erva da qual se extrai uma soda que 
entra na composição do vidro). 
AHU_CU_Reino, Cx. 14, pasta 14. 
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15-  1770 
INSTRUÇÕES para o plantio de ervas para pasto (trevo sempre vivo, esparcete, 
trevo de largas folhas e acelga) 
Anexo: caderno impresso (documento em alemão) 
AHU_CU_Reino, Cx. 14, pasta 15. 
 

16-  ���� 1773 – 1787 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, ao [vice-rei do Estado do Brasil] marquês de Lavradio 
[D. Luís de Almeida Portugal Soares de Alarcão Eça e Melo Silva e Mascarenhas] 
sobre o aumento da cultura do anil e sua fabricação. 
Anexo: instruções, aviso, relação das entradas e saídas do anil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14, pasta 16. 
 

17-  ���� 1780, Setembro, 8 – 1790, Junho, 9 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, o primeiro de Miguel de Oliveira [Guimarães] e 
Castro, sobre a restauração do real convento de Nossa Senhora da Esperança de 
Vila Viçosa; 
o segundo, do tesoureiro-mor do Erário Régio, João Henrique de Sousa, sobre a 
pretensão de Simão Pereira da Silva que, quer comprar mil setecentos e tantos 
arratéis de anil; 
o terceiro, de Antônio José Francisco Aguiar, sobre as ordens para averiguar o uso 
e virtudes do pó da casca de determinada planta; sobre o anil e a cochonilha [que 
se encontram na Casa da Índia, bem como o pau-brasil que veio da Bahia]. 
o quarto, do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina 
Manique, sobre as amostras de anil e cochonilha. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14, pasta 17. 
 

18-  1782 
LIVRO da entrada e saída do anil que se purificou no real laboratório desde o ano 
de 1773. 
Anexo: lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14, pasta 18. 
 

19-  1790 
INFORMAÇÃO sobre o algodão cultivado na região da Ilha de França, exportado 
para a Inglaterra, indicando preços e qualidade, mencionando que Timor também 
poderia produzir o mesmo algodão. 
Anexo: amostra de algodão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14, pasta 19. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 14-A (1792 - 1832) 
N.º de pastas descritas: 28 
Assuntos: Criação do Banco Público Real Brigantino; defesa da Coroa, da Monarquia, da 
Religião e propriedade; catalogação, recolhimento e envio de plantas e sementes; proibição 
de estrangeiros a Vera Cruz pela Coroa Espanhola; solicitação de aumento de ordenado, 
aposentadoria, recolhimento em convento, papéis, matrícula em estudos e cordas para 
conventos; sementes e plantas vindas do Rio de Janeiro; Teca vinda da Índia; transplantação 
de caneleira ao Brasil; habilitações de padres; sementeira de pinhal; instruções sobre o 
plantio de sementes; sementes de pinhão bravo e manso de Leiria; entrada em Lisboa de 
gêneros (incluindo brasileiros) e passageiros; despachos da Secretaria de Estado da Marinha 
e Ultramar; cordas para o relógio da e reparo da Basílica de Mafra; visitas do ouro às 
embarcações na Torre de Belém; madeiras do Pinhal Real da Marinha; reformas no mosteiro 
de Lisboa; pinhão da Vila de Óbidos; sementes de pinheiros de flandres; penisco; Biblioteca 
Pública; recibos de monte pio. 
 

1-  1792, Abril, 12, Queluz 
OFÍCIO do conde de São Tomé ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar, Martinho de Melo e Castro] encaminhando o piloto Rufino Peres 
Batista Filho, seu afilhado, para que o dito secretário o auxilie como puder. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 1. 
 

2-  ���� 1796, Dezembro, 9, Queluz 
DECRETO (cópia) do príncipe regente [D. João] aumentando a pensão do frei José 
Mariano da Conceição Veloso, por seus serviços, mencionando sua última obra " A 
flora do Rio de Janeiro". 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 2. 
 

3-  1797, Fevereiro, 4, Lisboa - 1799, Outubro, 29, Lisboa 
ALVARÁS (minutas) da rainha [D. Maria I] estabelecendo um empréstimo público 
pela Junta da Fazenda da Marinha aberto a todos os negociantes e capitalistas dos 
domínios portugueses; criando um banco público, denominado Banco Real 
Brigantino; 
MEMÓRIA (cópia) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a necessidade de defesa da coroa, da 
monarquia, da religião e da propriedade, propondo meios para tal, sem passar 
pelo agravamento dos impostos, antes procurando segurar o crédito público, 
avivando a circulação e aumentando o comércio. 
CARTAS (cópias) propondo um plano que possa servir de seguro base a todas as 
grandes esperanças políticas, militares e marítimas, visando a defesa do Estado e a 
grandeza e estabilidade da Monarquia; e os meios para restabelecer o crédito 
público e para segurar os recursos para as grandes despesas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 3. 
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4-  1799, Março, 24, Filadélfia – 1825, Maio, 14, Lisboa 
OFÍCIOS (5) de Hipólito José da Costa ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, os quatro primeiros, 
respectivamente sobre a necessidade de ter seu ordenado aumentado, visto a 
carestia do país, e da viagem que tem de fazer ao México, via Havana, catalogar e 
recolher plantas; 
o segundo, sobre o catálogo com 192 espécies de sementes que entregou ao 
ministro português na Filadélfia, Cipriano Ribeiro Freire, e que ainda não pôde ser 
embarcado para Portugal, mas que seria enviado na primeira oportunidade; 
o terceiro, sobre ter notícias do ministro espanhol, que sua viagem ao México seria 
adiada, pois a Corte espanhola proibiu a passagem de estrangeiros a Vera Cruz; 
o quarto, sobre o envio de uma caixa de sementes com mais de 200 espécies, pelo 
portador Mr. John Gibson, que vai no navio América para Portugal. 
o quinto, da Câmara de Cascais ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar [Joaquim José Monteiro Torres] sobre terem recebido 12 alqueires de 
penisco para a sementeira dos baldios. 
Anexo: lista, mapa, recibo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 4. 
 

5-  ����1799, Dezembro, 3 – 1800, Agosto, 11 
OFÍCIOS (2) do intendente geral da polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina 
Manique, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, 
o primeiro, informando o requerimento de Francisca Rosa de Avelar Noronha, que 
pede que seu filho, Manuel Antônio Rodrigues de Avelar, não vá servir na 
capitania do Pará como pede seu tio, Félix de Avelar Brotero; 
o segundo, sobre a queixa de Francisca Rosa de Avelar Noronha contra Laureano 
José Velho de Barbosa pelo rapto de sua filha solteira, Mariana Balbina de Avelar 
Noronha. 
Anexo: requerimentos, lembrete, ofícios, auto de devassa (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 5. 
 

6-  ����1800, Janeiro, 11 – 1802, Fevereiro, 27, Lisboa 
OFÍCIOS (2) o primeiro do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira ao [oficial-
maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João Filipe da Fonseca, 
informando que diversas [sementes ou plantas] pelos quais perguntara D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho, que deveriam ter vindo do Rio de Janeiro, não chegaram ao 
museu real [do Jardim Botânico]; o segundo, do [secretário de Estado da Fazenda e 
presidente do Real Erário] D. Rodrigo de Sousa Coutinho ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses] sobre a planta da teca (madeira da África que serve para a 
construção de navios) vinda da Índia para o Jardim Botânico. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 6. 
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7-  ����[ca. 1800 – ant. 1816] 
MEMÓRIAS (2) a primeira do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] sobre a caneleira que poderia ser 
transplantada no Brasil; 
a segunda, sobre continuar na redação da carta geral do Reino, o tenente-coronel 
agregado à Brigada Real da Marinha, Marino Miguel Franzini, exercendo também 
as funções de sub-diretor do Real Arquivo Militar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 7. 
 

8-  [post. 1800] 
LISTAS (19) sobre as habilitações de diversos padres, fazendo referência aos seus 
conhecimentos em direito canônico; aos livros portugueses e seus autores, aos 
livros latinos; aos comentadores dos livros do Velho Testamento, etc. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 8. 
 

9-  [post. 1802, Janeiro, 27 – post. 1815, Setembro, 26] 
REQUERIMENTOS (2) de Romão José Pedroso ao príncipe regente [D. João] 
solicitando nomeação por decreto, do lugar de oficial escriturário do Arquivo da 
Torre do Tombo; 
o segundo, de Antônio Firmo Felner ao príncipe regente [D. João] solicitando 
aposentadoria com soldo e monte pio, por ter servido como escriturário do arquivo 
da Torre do Tombo, na serventia do lugar de procurador dos navios na Casa da 
Índia, ajudante do contador fiscal dos hospitais e por último como contador fiscal 
dos hospitais militares. 
Anexo: atestados, requerimento, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14 -A, pasta 9. 
 

10-  1802, Outubro, 13, Queluz – 1807, Fevereiro, 9, Lisboa 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses] 
o primeiro, do [secretário de Estado da Fazenda e presidente do Real Erário] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao intendente das minas e metais do Reino, José 
Bonifácio de Andrade, para que este dê início a sementeira do Pinhal; 
o segundo, de Silvestre Pinheiro Ferreira [enviado do Governo português em 
Berlim] sobre o pedido do professor Wildenou, diretor do Jardim Botânico, para 
que distribua nas diferentes colônias portuguesas a instrução sobre o plantio de 
diversas sementes; 
o terceiro e o quarto, do [contador dos Armazéns da Guiné e Índia] Januário 
Antônio Lopes da Silva, sobre as sementes de pinhão bravo e manso que deram 
entrada no Arsenal da Marinha, vindas de Leiria. 
Anexo: lembretes, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 10. 
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11-  ���� 1809, Janeiro – 1827, Julho, 23 
OFÍCIOS (5) do capitão ajudante da Torre de Belém, José Rebelo Palhares ao 
Antônio Januário do Vale, sobre a entrada em Lisboa, da nau de guerra inglesa, 
denominada Impetuoso, das embarcações americanas denominadas Jane Berns, 
Tigre, Traveler, Suzana, Justino, Elisa, Carolina; das dinamarquesas, Odin e 
Helena, da polaca Senhora da Idra, e das portuguesas, Providência, Temerário, 
Quatro Irmãos, Diligente, e um iate também chamado Providência, transportando 
passageiros, cevada, fazendas, tabaco, trigo, feijão, linho, manteiga, carnes, batata, 
gêneros do Brasil, entre outros; 
o segundo, terceiro e quarto, de Nicolau Joaquim das Neves Antunes ao conde das 
Galveias [D. João de Almeida de Melo e Castro] sobre os despachos necessários 
para ter acesso às mercês recebidas de desembargador da Relação do Porto e juiz 
de fora de Sintra; parabenizando o dito conde pelo lugar de secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar; e o último, sobre sua recondução ao lugar de 
juiz de fora; 
o quinto do [secretário de Estado da Fazenda ?] Manuel Antônio de Carvalho, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Antônio Manuel de 
Noronha, remetendo alvará de confirmação do contrato do empréstimo contraído 
com o Banco de Lisboa, passado pela regente D. Isabel Maria, para ser 
referendado. 
Anexo: parte, autos de correição e de perguntas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 11. 
 

12-  1810, Janeiro, 10 - 19 [Lisboa] 
AVISO do [governador do Reino e secretário da Marinha em Portugal] D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, ao [oficial-maior da Secretaria de 
Estado da Marinha e Ultramar] João Filipe da Fonseca, sobre se acomodar 
interinamente no quarto da secretaria que servia de gabinete do ministro, o 
arquivo militar. 
ESCRITO de José Manuel Plácido de Moraes ao [oficial-maior da Secretaria de 
Estado da Marinha e Ultramar] João Filipe da Fonseca, encaminhando o lente 
substituto do Arquivo Militar, Roberto da Silva Ferreira, que tem pretensões na 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, para que seja auxiliado pelo dito 
oficial-maior. 
Anexo: escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 12. 
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13-  ����[1811, Rio de Janeiro] 
ESCRITOS (12) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos no Brasil, conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro], 
ao [oficial–maior da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos no Brasil, José Joaquim da Silva Freitas], sobre os despachos dos 
papéis do serviço real, os exames aos ofícios dos governadores dos Açores e 
Madeira; os avisos para os conselheiros e secretários de Estado que precisam ser 
assinados; as mercês que serão concedidas aos povos das ilhas; os ofícios enviados 
ao infante que precisam ser lançados no livro de registros; entre outros assuntos 
relativos aos despachos da dita Secretaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 13. 
 

14-  1812, Abril, 15 – Novembro, 26, Lisboa 
CARTAS (3) ao príncipe regente [D. João] a primeira do [conselheiro da Junta da 
Fazenda da Marinha em Lisboa] Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, sobre se 
aprontar na real cordoaria as cordas para o relógio da Basílica de Mafra; 
a segunda, do desembargador de Mafra, João Anastácio Ferreira Raposo, sobre as 
cordas do relógio da Basílica de Mafra, os custos e os recibos dos mesmos, 
informando que se deve passar aviso para a entrega das cordas e estas devem ser 
pagas pelo Erário Régio; 
a terceira, do visconde de Santarém, sobre as madeiras necessárias para reparar os 
estragos no convento de Mafra.  
Anexo: lista, relação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 14. 
 

15-  1814, Abril, 27 – Maio, 12 [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) do capitão ajudante da Torre de Belém, José Rebelo Palhares, ao 
[governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra 
em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] sobre as visitas do ouro às 
embarcações suecas, filandesas, inglesas, espanholas, sicilianas e portuguesas que 
deram entrada na Torre de Belém, transportando pessoas e gêneros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 15. 
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16-  [ant. 1814, Junho, 16 – 1824, Janeiro, 23] 
REQUERIMENTOS (4) o primeiro do abade geral do Mosteiro de Alcobaça ao 
príncipe regente [D. João] solicitando madeiras do Pinhal Real da Marinha para 
fazer reformas no dito mosteiro; 
o segundo, do padre D. Benvenuto Antônio Caetano Campos, ao príncipe regente 
[D. João]; 
solicitando recolhimento no convento de Nossa Senhora de Jesus para tratar de 
seus negócios; 
o terceiro, de Pedro Celestino Soares, solicitando matrícula no primeiro ano do 
estudo matemático na Real Academia; 
e o quarto, de Manuel Inácio de Sousa Prestes ao rei [D. João VI] solicitando aviso 
para que seu filho, Vicente Ferreira Benedito Prestes, assente praça como aspirante 
e guarda-marinha e continue o seu estudo matemático. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 16. 
 

17-  1814, Julho, 19 – Agosto, 25 [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) do capitão ajudante da Torre de Belém, José Rebelo Palhares, ao 
[governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra 
em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] sobre as visitas do ouro às 
embarcações inglesas, suíças, portuguesas, espanholas, holandesas que deram 
entrada na Torre de Belém, transportando pessoas e gêneros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 17. 
 

18-  1814, Agosto, 21 – Novembro, 8 [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) do capitão ajudante da torre de Belém, José Rebelo Palhares, ao 
[governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra 
em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] sobre as visitas do ouro às 
embarcações inglesas, portuguesas, espanholas e prussianas que deram entrada na 
Torre de Belém, transportando pessoas e gêneros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 18. 
 

19-  1814, Novembro, 20 – Dezembro, 20 [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do capitão ajudante da torre de Belém, José Rebelo Palhares, ao 
[governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra 
em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] sobre as visitas do ouro às 
embarcações inglesas, portuguesas, espanholas e francesas que deram entrada na 
Torre de Belém, transportando pessoas e gêneros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 19. 
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20-  1815, Janeiro, 17 – 1832, Setembro, 9 
AVISO, PORTARIA e OFÍCIOS (3) o primeiro do [secretário do Reino e Mercês em 
Portugal] João Antônio Salter de Mendonça ao [governador do Reino, secretário da 
Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira 
Forjaz [Coutinho] mandando vir os moios de pinhão necessários; 
a segunda do [chanceler que serve de Regedor da Casa da Suplicação] Fernando 
Luís Pereira de Sousa Barradas, ao [secretário da Regência do Reino na repartição 
da Marinha] Francisco Maximiliano de Sousa, sobre o pinhão para ser semeado na 
vila de Óbidos; 
o terceiro, do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros] conde de Porto 
Santo [Antônio de Saldanha da Gama] ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Joaquim José de Monteiro Torres, sobre as sementes de 
pinheiros de Flandres que chegaram em caixotes; 
o quarto, da Câmara de Cascais ao [ministro assistente ao despacho e secretário de 
Estado da Guerra] duque do Cadaval [D. Nuno Caetano Alves Pereira de Melo] 
solicitando 50 alqueires de pinhão; 
o quinto, da Câmara de Cascais ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar] conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] solicitando 
50 alqueires de penisco. 
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 20. 
 

21-  1816, Fevereiro, 26 – 1821, Dezembro, 12 
OFÍCIOS (3) o primeiro do [intendente dos Armazéns da Guiné, Índia e Armadas] 
Antônio Félix da Fonseca, ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] 
sobre os motivos da demora da chegada das sementes de pinheiros; 
o segundo, do intendente-geral da Polícia, Manuel Marinho Falcão de Castro ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro 
Torres, informando que o brigadeiro Manuel Inácio de Avelar Brotero encontra-se 
preso a bordo do bergantim holandês Sara, vindo da Ilha do Porto Santo; 
o terceiro, do brigadeiro [dos Exércitos Reais] Manuel Inácio de Avelar Brotero 
informando ter mudado da casa do irmão e estar assistindo na Travessa da Palha, 
nº 129, segundo andar. 
Anexo: ofício (cópia) requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 21. 
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22-  1816, Dezembro, 10 – 1824, Novembro, 13 [Lisboa] 
CARTAS (3) dirigidas ao rei D. João VI, a primeira da Junta Governativa em 
Portugal, informando o requerimento do intendente dos Armazéns da Guiné, 
Índia e Armadas, Antônio Félix da Fonseca; 
a segunda, ao major general da Armada Real, marquês de Viana [D. João Manuel 
de Meneses] sobre o requerimento do capitão tenente da Armada Real, José 
Cândido Correia, que pretende ser empregado no Arquivo Militar; 
a terceira, do [juiz do Arsenal Real da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May, sobre 
o que informa o brigadeiro Duarte José Fava, acerca da remoção de objetos 
guardados nas casas anexas à Biblioteca Pública. 
Anexo: requerimentos, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 22. 
 

23-  [post. 1816 – ant. 1819, Julho, 3] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João VI] o primeiro da abadessa das capuchas do 
Real Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição em Sacavém, solicitando cordas 
para os sinos do mosteiro; 
o segundo, da abadessa do Real Mosteiro das Flamengas de Alcântara, solicitando 
dois cabos para a nora (máquina hidráulica para tirar água de poços) do mosteiro; 
o terceiro, do juiz e mordomos da confraria de Nossa Senhora do Rosário da vila 
das Caldas da Rainha com a de Alenquer, solicitando madeira do Pinhal Real para 
reparar a ermida da confraria; 
o quarto, da abadessa e mais religiosas do convento do Salvador de Évora, 
solicitando certidão de qualquer determinação ou resolução que haja de uns autos 
que as suplicantes e mais credores demandavam as religiosas do Convento de 
Nossa Senhora da Esperança de Vila Viçosa. 
Anexo: lembretes, requerimentos, ofício, auto de medição. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 23. 
 

24-  [ant. 1820] – 1827, Junho, 30 
REQUERIMENTOS (3) sendo os dois primeiros ao rei [D. João VI] o primeiro da 
abadessa e mais religiosas do Convento de Santa Apolônia, solicitando que a Real 
Junta da Fazenda de Marinha mande entregar no dito convento a lenha de 
costume; 
o segundo, do escrivão da Mesa Grande da Intendência dos Armazéns da Guiné e 
Índia e Armadas, Januário Lopes da Silva Valente, solicitando um mês de licença 
para tratar de sua saúde; 
o terceiro, do brigadeiro [dos Exércitos Reais] Manuel Inácio de Avelar Brotero, à 
princesa regente [D. Isabel Maria] solicitando portaria para receber uma quantia 
em dinheiro referente a uma parte que lhe toca de uma presa feita pela nau Afonso 
de Albuquerque, quando esteve embarcado no Mediterrâneo. 
Anexo: certidão, lembrete, atestado, carta, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 24. 
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25-  1823, Novembro, 17 – 1825, Março, 22 [Lisboa] 
REQUERIMENTOS (9) do brigadeiro [dos Exércitos Reais] Manuel Inácio de 
Avelar Brotero ao rei [D. João VI] solicitando ser governador da Ilha de São Jorge 
da capitania dos Açores, e os demais solicitando juramento, ajudas de custo, soldo 
competente, um ajudante de ordens, e outros privilégios que acha que tem direito, 
visto ter sido nomeado para o lugar de governador dos Rios de Sena. 
Anexo: lembretes, relação, cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 25. 
 

26-  1825, Setembro, 9 – 1832, Setembro, 18 
REQUERIMENTOS (3) sendo o primeiro ao rei [D. João VI] e os outros ao rei D. 
Miguel. 
O primeiro, do major do Regimento de Milícias da Idanha, Francisco de Paula 
Durão Padilha, solicitando servir nas Ilhas da Madeira ou Açores, como major de 
Infantaria com o exercício de ajudante de ordens;  
o segundo, do prior da Igreja Nossa Senhora da Assunção, matriz da vila de 
Cascais, José Bernardo de [Mendonça Colmeiro] Pedrosa, solicitando punição para 
o juiz de fora e seus oficiais que atrapalharam o cerimonial da procissão do Corpo 
de Deus, quando invadiram a igreja para recrutar gente para a Marinha; 
o terceiro, de Manuel Alves Ferreira, solicitando dispensa do posto de alferes de 
Milícias do Regimento de Leiria. 
Anexo: requerimentos, certidão, instrumento em pública forma, ofícios, ofício 
(cópia) lembretes, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 26. 
 

27-  1826, Maio, 29, Lisboa 
OFÍCIO do [presidente do Erário Régio] conde de Murça [D. Miguel Antônio de 
Melo] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José 
Monteiro Torres, remetendo relação dos recibos de monte pio dos anos de 1822-
1823, descontados pelo Banco de Lisboa, para serem vistos e analisados. 
Anexo: recibo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 27. 
 

28-  1832, Agosto, 20 [Lisboa] 
REQUERIMENTO de Manuel José de Moraes Correia, por seu procurador Antônio 
Simões Ressurgido, ao rei [D. Miguel] solicitando licença para vender 10 alqueires 
de penisco bravo. 
Anexo: requerimento, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 14-A, pasta 28. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 15 (1686-1834) 
N.º de pastas descritas: 42 
Assuntos: ofícios da Casa de Bragança, senado da Câmara de Lisboa, tribunais, artilharia, 
tenças, carnes, Jardim Botânico, fardamentos, correios, pescado. 
 

1-  1686, Fevereiro, 24, Lisboa 
LEI (cópia) do rei [D. Pedro II] sobre o descaminho dos direitos da sardinha, da 
sisa e da dízima. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 1. 
 

2-  1694, Julho, 1, Lisboa – 1696, Julho, 27, Lisboa  
ALVARÁS (4) do rei [D. Pedro II] como administrador dos bens do príncipe D. 
João, de provimento de cargos na capela de Vila Viçosa, da Casa de Bragança; o 
primeiro, da mesma capela, a Manuel Gil Barregão; o segundo, de moço de capela 
supranumerário a Filipe Soares; o terceiro, do lugar de tenor a João Gonçalves 
Cavaleiro; o quarto, de moço de capela a André Mendes de Pina. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 2. 
 

3-  1716, Dezembro, 7, Lisboa – 1719, Outubro, 14, Lisboa 
ALVARÁS (3) o primeiro e o terceiro do rei [D. João V] e o segundo da rainha [D. 
Mariana de Áustria] como administradores dos bens do príncipe D. José, de 
provimento de cargos na capela de Vila Viçosa, da Casa de Bragança; o primeiro, 
de quarenta alqueires de trigo ao cantor João Gonçalves Cavaleiro; o segundo, de 
um acrescentamento da tença ao moço de capela Filipe Soares Freire; o terceiro, de 
trinta alqueires de trigo ao moço de capela André Mendes de Pina. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 3. 
 

4-  1733, Outubro, 6, Lisboa – 1737, Novembro, 12, Lisboa 
CONSULTAS (4) do senado da câmara de Lisboa ao rei [D. João V] a primeira, 
sobre a falta de dinheiro do senado para pagar as suas dívidas; a segunda, sobre a 
arrematação de casas na rua dos Ourives da Prata, que fez José da Silva Rosa; a 
terceira, sobre a reparação da colunata que serve em dia de Corpo de Deus e se 
encontra danificada; a quarta, pedindo a continuação de uma mercê anterior, em 
virtude de se encontrarem na mesma penúria financeira. 
RESOLUÇÃO (cópia) de uma consulta do senado da Câmara, acerca do consumo 
de couros estrangeiros por parte dos sapateiros. 
Anexo: consultas (minutas) lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 4. 
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5-  1734, Novembro, 28, Lisboa – 1737, Agosto, 1, Lisboa 
CARTAS (3) (cópias) expedidas pelo rei D. João V, a primeira à rainha de Castela, 
D. Isabel Farnésio, convidando-a para ser madrinha do novo neto que estava 
prestes a nascer; a segunda, ao rei católico, D. Filipe V, convidando-o para ser 
padrinho da sua segunda neta; a terceira, recredencial (2 minutas) recomendando 
ao imperador Carlos VI o barão de Albrecht, Conrado Adolfo, que iria partir em 
breve para aquela corte. 
Obs.: a primeira carta tem em anexo cópia do registo das cartas que foram 
preparadas antecipadamente pela família real para serem enviadas após o 
nascimento. A última minuta é, provavelmente, da autoria do Cardeal da Mota. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 5. 
 

6-  1734, Dezembro, 15, Lisboa 
RELAÇÃO dos tesoureiros atuais da Cruzada e estado das suas contas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 6. 
 

7-  1735, Novembro, 16, Lisboa  
CARTA de Cláudio Gorgel do Amaral, ao rei [D. João V] solicitando a resolução 
das consultas do senado da câmara que estão pendentes e queixando-se da falta de 
dinheiro crônica de que padece o senado da câmara. 
Anexo: decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 7. 
 

8-  [post. 1735] - [post. 1739, Março, 4, Lisboa] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João V] o primeiro, do tenente de Infantaria 
Francisco José Alvres (sic) do Regimento de Bragança, solicitando, pelos seus 
serviços e os de seu pai, o posto de capitão de infantaria numa guarnição em que 
esteja vago, em Portugal ou nas conquistas; o segundo, do feitor da abertura da 
Casa dos Cinco, Marcelino Pinto, solicitando receber emolumentos do ofício de 
medidor da fazenda despachada, que também lhe foi concedido. 
Anexo: requerimentos, certidões, cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 8. 
 

9-  1736, Julho, 16, Lisboa  
TERMO (cópia) de entrega ao convento de S. Vicente, do corpo da infante D. 
Francisca. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 9. 
 

10-  1737, Fevereiro, 8, Lisboa  
PARECER do síndico das cidades, Simão da Fonseca Sequeira, acerca das medidas 
que devem ser tomadas para resolver os problemas financeiros do senado da 
câmara. 
Anexo: decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 10. 
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11-  [1738-1747] 
REQUERIMENTO do desembargador e vereador do senado da câmara, Duarte 
Salter de Mendonça [ao cardeal da Mota, D. João da Mota e Silva] solicitando uma 
audiência para demonstrar os seus merecimentos. 
Anexo: Memórias.  
Obs.: As memórias contêm informação detalhada sobre as receitas e despesas do 
senado da câmara. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 11. 
 

12-  1739, Março, 14, Lisboa  
DECRETO do rei D. João V ordenando ao Desembargo do Paço que faça uma 
consulta sobre a consulta do senado da câmara. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 12. 
 

13-  [ca. 1752] 
ESCRITO sobre a vinda de palha das lezírias de Manuel Antônio de Almeida e 
Vasconcelos para a casa do [secretário de Estado do Reino e Mercês] Pedro da 
Mota e Silva. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 13. 
 

14-  [post. 1766] 
PARECER sobre a cobrança de dívidas através do Juízo dos Ausentes das Colónias 
Portuguesas do Ultramar e do Juízo da Índia e Mina. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 14. 
 

15-  1777, Novembro, 29, Porto – [ant. 1792] 
OFÍCIOS (4) o primeiro, do desembargador da relação e casa do Porto, Joaquim 
Pereira de Mendonça, solicitando um cargo na conservatória do pescado do Porto; 
o segundo, do coronel Luís d’Alincourt pedindo mais materiais – balas, pólvora, 
etc. para o Regimento de Artilharia da Corte, bem como o aumento dos soldos de 
alguns soldados; o terceiro, do desembargador Miguel de Oliveira Guedes e Castro 
sobre o estabelecimento de uma casa para criação de expostos no Alentejo; o 
quarto, de Francisco Anacleto Machado Vieira [Primoroso] sobre o modo de 
conservar os bens do almoxarifado da casa de Bragança. 
Anexo: requerimento, regulamento, parecer, relação, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 15. 
 

16-  [1779-1792]  
MEMÓRIA acerca dos problemas de gestão da capela de Vila Viçosa, da casa de 
Bragança. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 16. 
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17-  [post. 1782, Maio, 4] – [post. 1789, Junho, 15]  
REQUERIMENTOS (3) à rainha [D. Maria I] o primeiro, do recebedor e 
administrador das rendas dos diversos almoxarifados de Cascais, Paulino José 
Antônio de Sousa, solicitando uma tença em remuneração dos serviços de seu pai, 
que o precedeu no cargo; o segundo, de Francisco José da Cunha que, estando 
preso, solicita ser libertado; o segundo, de Antônio Lopes e Ribeiro e mais homens 
de negócio da cidade do Porto e contratadores do almoxarifado de Barcelos, para 
que possam abater na receita a perda que sofreram nas suas rendas. 
Anexo: certidões, carta particular, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 17. 
 

18-  1784, Dezembro, 3, Bragança – 1786, Novembro, 12, Bragança 
CARTAS (3) à rainha [D. Maria I] a primeira do ouvidor de Bragança José Manuel 
de Sousa Cardoso Pizarro, queixando-se da ausência do recebedor do 
almoxarifado de Chaves, Francisco Bernardo da Costa; a segunda, do ouvidor da 
comarca de Barcelos, João Nepomuceno Pereira da Fonseca, pedindo explicações 
sobre a aplicação dos direitos da Casa de Bragança perante os oficiais de um juízo 
privativo que estavam a fazer penhoras no Couto de Landim; a terceira, do juiz de 
fora Antônio José de Moraes Sarmento e Sá comunicando estarem vagas as abadias 
de Nossa Senhora da Assunção do lugar de Serapicos e de Nossa Senhora da 
Assunção do lugar de Val Bem Feito, ambas do termo de Bragança, por 
falecimento dos respectivos abades. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 18. 
 

19-  1784, Dezembro, 20 [Lisboa] 
DECRETO (minuta) da rainha D. Maria I ordenando que as contas do 
almoxarifado de Sacavém se façam numa casa no convento dos carmelitas calçados 
de Camarate, onde deverá estar presente o respectivo contratador, recebedor e 
escrivão; e a forma como todos os abusos devem ser evitados ou punidos. 
Anexo: informação, escritos, requerimentos, certidões, ofícios, pareceres, ordens, 
carta à rainha, lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 19. 
 

20-  [post. 1785] – [post. 1786] 
LISTAS (3) relativas à Casa de Bragança, a primeira, de lugares de Letras prestes a 
serem postos a concurso; a segunda, de igrejas do Arcebispado de Braga da mesma 
casa; a terceira, dos rendimentos e despesas do almoxarifado de Vila Viçosa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 20. 
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21-  1789, Maio, 23, Lisboa  
CERTIDÃO do juiz da conservatória espanhola, extraída dos autos cíveis de 
embargo de Luís Gonzaga de Saldanha e Vasconcelos contra Antônio Tomás da 
Silva, copiando um requerimento em que o primeiro solicita a posse do ofício de 
feitor das dízimas do pescado de Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 21. 
 

22-  1790, Março 14, Vila Viçosa – 1793, Março, 21, Lisboa  
OFÍCIOS (3) sendo o primeiro e o terceiro dirigidos ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Casto, o primeiro, do 
[governador das armas do Alentejo ] visconde da Lourinhã [D. Manuel Bernardo 
de Melo e Castro] sobre o levantamento de um mapa topográfico da região do 
Roncão e do pagamento que é necessário fazer ao sargento-mor Tomás de Vila 
Nova e aos que o acompanharam; o segundo, do corregedor de Alfama, Venâncio 
Marcelino de Campos Deslandes sobre a queixa de Luís Pedro, que foi agredido e 
maltratado; o terceiro, do intendente geral da polícia da Corte e Reino, Diogo 
Inácio de Pina Manique, solicitado ordens para a Casa da Índia entregar ao 
administrador geral da Casa Pia o salitre necessário para o fabrico dos fogos de 
artifício comemorativos do nascimento do novo príncipadre 
Anexo: ofício, requerimentos, ou auto de testemunhas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 22. 
 

23-  1792 [Lisboa] 
MEMÓRIAS (3) sobre o fornecimento de carne a Lisboa. 
Anexo: lista.  
Obs.: das 3 memórias, uma é uma minuta e outra é uma cópia da letra de Martinho 
de Melo e Castro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 23. 
 

24-  --> 1797, Outubro, 31, Londres 
CARTA particular (cópia) de José Correia da Serra [ao secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] sobre a compra 
de várias plantas: caneleiras, planta do chá, Qui-fa, para o Jardim Botânico e para 
mandar para o Brasil e sobre livros recentemente publicados em Londres. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 24. 
 

25-  [ant. 1799] 
RELAÇÃO das despesas com fardamento para os soldados de infantaria e 
cavalaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 25. 
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26-  ����1800, Outubro, 6, Tavira – 1811, Novembro, 8, Aveiro 
OFÍCIOS (4) o primeiro, do [engenheiro militar] brigadeiro José de Sande 
Vasconcelos [ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, D. Rodrigo de Sousa Coutinho], solicitando o pagamento das suas 
“cavalgaduras”; o segundo (cópia), do [vice-rei do Brasil] D. Fernando José de 
Portugal a Roberto Patton, que pede um fornecimento de aguardente pelo 
bergantim “Ana Josefa”, comandado por Hugo Mechan, que aportou no Rio de 
Janeiro; o terceiro, do bispo de Malaca ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos no Brasil], conde das Galveias, [D. João de 
Almeida de Melo e Castro], relatando os problemas que tem tido para conseguir 
embarcar para o seu Bispado; o quarto, do bispo de Aveiro Antônio [José Cordeiro] 
ao [governador do Reino e Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal, D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], comunicando o falecimento do 
bispo de Cochim, D. frei José da Soledade, carmelita descalço. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 26. 
 

27-  1802, Dezembro, 10, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do príncipe regente [D. João VI] ordenando aos vedores e 
tesoureiros-gerais das vedorias do Ultramar que suspendam os detentores de 
cargos quando estes forem substituídos, para que não fiquem recebendo soldos 
indevidos, e aos governadores e capitães-generais que as promoções sejam 
publicadas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 27. 
 

28-  [post. 1802] – [post. 1808] 
LISTAS (2) a primeira, dos mapas, cartas geográficas e plantas copiadas no Jardim 
Botânico por ordem de D. Rodrigo de Sousa Coutinho entre 1797 e 1802; a 
segunda, de vereadores [do senado da câmara].  
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 28. 
 

29-  [post. 1803, Março, 3] – [post. 1817, Novembro, 15] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro ao príncipe regente [D. João VI] de Bento José 
de Sousa, solicitando cumprir a sua pena de degredo numa embarcação de guerra; 
o segundo ao rei [D. João VI] de José de Oliveira Raposo, pescador em Paço 
d’Arcos, solicitando que lhe seja devolvida a sua embarcação, que foi apreendida. 
Anexo: Instrumento de justificação, certidões.  
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 29. 
 

30-  1803, Junho, 27, Lisboa  
CONSULTA (cópia) sobre o requerimento de José Ventura de Lira, que solicita ser 
remunerado como alferes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 30. 
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31-  1807, Julho, 19, Lisboa - 1814, Março, 17 [Porto] 
OFÍCIOS (2) o primeiro do inspetor e vice-almirante Pedro de Mendonça de Moura 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia 
[D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] sobre os instrumentos 
astronômicos que em 1803 haviam sido cedidos ao lente de matemática, Francisco 
Antônio Ciera, e que se encontravam armazenados sem cautela nas casas da 
administração do correio, para que fossem devolvidos ao Observatório 
Astronômico da Marinha, onde originalmente pertenciam; o segundo, do piloto-
mor Antônio Pinto Baptista, ao desembargador superintendente, comunicando que 
compareceu no senado para dar explicações sobre a saída e naufrágio do navio 
Belizário. 
Anexo: lembrete, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 31. 
 

32-  1817, Janeiro, 10, Lisboa  
CARTA dos Governadores do Reino ao rei [D. João VI] sobre a representação da 
Câmara do Porto que pretende manter a antiga regalia de nomear os pilotos da 
barra. 
Anexo: lembrete, consultas, alvarás impressos, pareceres, carta ao príncipe regente, 
edital (cópia) provisões, bilhete, ofício (minuta) carta, representação, certidões, 
requerimentos, escritos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 32. 
 

33-  1818, Novembro, 13, Lisboa  
CONSULTA da Junta da Casa de Bragança sobre a conta que deu o administrador 
das dízimas do pescado de Lisboa relativa à construção de uma nova falua, para 
evitar os descaminhos das mesmas dízimas. 
Anexo: consulta (cópia) avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 33. 
 

34-  [post. 1821] 
MAPA “da carga, tripulação, tropas e digressão do navio Ásia Grande, 
comandante Francisco Xavier Simas e proprietário João Gonçalves Marques”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 34. 
 

35-  1822, Novembro, 23, Lisboa 
OFÍCIO (cópia) do [juiz do Arsenal Real da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Inácio da Costa 
Quintela, remetendo outro do capitão comandante do presídio da Cova da Moura, 
José Rodrigues da Silva, sobre a apreensão de moeda falsa ao preso espanhol, João 
Vermudes. 
Anexo: ofício (cópia) 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 35. 
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36-  1824, Novembro, 22 [Lisboa] 
LISTA feita por Manuel Francisco, dos itens da construção da charrua Galatea, que 
pertencem ao calafate.  
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 36. 
 

37-  1825, Outubro, 28, Lisboa - [ant. 1827, Julho, 14] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro, de José Joaquim da Silva Reis ao rei [D. João VI] 
solicitando um ofício na secretaria do conselho real de Marinha, pelo zelo com que 
serviu como serventuário, o ofício de escrivão das entradas e avaliações das 
dízimas do pescado de Lisboa; o segundo, à princesa regente [D. Isabel Maria] de 
João Fletcher, solicitando nova vistoria à caldeira da Pampulha, que arrendou, para 
que não seja tida em conta a nova citação do auditor da Marinha. 
Anexo: recibo, termo de arrematação, requerimentos, autos de vistoria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 37. 
 

38-  1826, Abril, 14 [Lisboa] 
OFÍCIO do [juiz do Arsenal Real da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro 
Torres, solicitando aviso para que possam ser recebidos os gêneros que vieram na 
charrua “Princesa Real”. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 38. 
 

39-  1828, Janeiro, 8, Lisboa – 1828, Fevereiro, 22, Lisboa  
OFÍCIOS (9) da Câmara dos Pares e da Câmara dos Deputados ao [secretário de 
Estado interino da Marinha e Ultramar] Carlos Honório de Gouveia Durão, 
enviando atas impressas, discutindo vencimentos de funcionários e pedindo 
informações sobre o orçamento da Marinha e outros dados sobre assuntos da sua 
alçada.  
Anexo: atas impressas, pareceres, lembrete, orçamento, informação (minuta) 
ofícios (cópias) portarias (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 39. 
 

40-  1829, Novembro, 16 [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde de 
Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] ao [governador e capitão-general 
de Angola] barão de Santa Combadão [José Maria de Sousa de Macedo Almeida e 
Vasconcelos] enviando os requerimentos de Luís da Costa Pinto, para lhe deferir 
como achar melhor. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 40. 
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41-  1832, Abril, 12, Lisboa  
OFÍCIO do conde de Almada [D. Antão José Maria de Almada] ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José Antônio de 
Oliveira Leite de Barros] sugerindo o emprego de sete expostos como grumetes 
numa charrua para a Índia. 
Anexo: lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 41. 
 

42-  1834, Maio, 31, Lisboa - 1834, Outubro, 11, Lisboa  
OFÍCIOS (2) o primeiro, do [secretário de Estado da Fazenda], José da Silva 
Carvalho ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Francisco 
Simões Margiochi solicitando que sejam remetidos ao Tesouro Público, os papéis 
relativos às dívidas de João Fletcher, provenientes do arrendamento da Caldeira da 
Pampulha; o segundo, do [ministro da Guerra] duque da Terceira [Antônio José de 
Sousa Manuel e Meneses Severim de Noronha] ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] Agostinho José Freire, pedindo a dispensa do 
doutor Filipe Folke, da Academia Real da Marinha, para que possa colaborar nos 
trabalhos para o levantamento da Carta Geral do Reino. 
Obs.: para o primeiro ofício, veja-se AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 37. 
AHU_CU_Reino, Cx. 15, pasta 42. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 16 (1616-1833) 
N.º de pastas descritas: 33 
Assuntos: devassa, venda, detenção e furto de pimenta; direitos de pedrarias; imposto dos 
três por cento, rendimento da e avenças, arrombamento e roubo na Casa da Índia; embargo 
de dinheiro; solicitação de serventias, ofícios, papéis, pagamentos e juros; informações de 
serviços; saúde do Cardeal da Mota; questões da Igreja e políticas e administrativas de 
Lisboa; arrematações na alfândega; obras públicas; Tribunal da Junta da Casa do Infantado; 
baldeação e avaliações de fazendas; Ilhas Malvinas; cobre, estanho e meias de seda; 
recolhimento de pau-brasil no Arsenal da Marinha; saídas de naus, Real Casa Pia; compra de 
embarcações; relação da Casa da Índia e o Érário Régio; obras da Praça da corrida de cavalos. 
 

1-  1616, Janeiro, 23, Lisboa 
ALVARÁ do rei D. Filipe II ordenando que o juiz da Índia e Mina, Diogo Ferreira 
de Carvalho, tirasse devassa sobre os subornos e conluios que alguns 
contratadores e rendeiros vinham fazendo em torno dos preços da pimenta que se 
achava na Casa da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 1. 
 

2-  1616, Setembro, 26, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo escrivão do direito dos três por cento do consulado que 
se cobra na Casa da Índia, Antônio da Costa Rebelo, comprovando o pagamento 
dos direitos relativos a umas pedrarias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 2. 
 

3-  [ant. 1616, Abril, 28 – ant. 1803, Setembro, 7] 
REQUERIMENTOS (3) sendo o primeiro, ao rei [D. Filipe II] o segundo ao rei [D. 
João IV] o terceiro ao príncipe regente [D. João] o primeiro, do moço da câmara 
real, Jerônimo Roxo, solicitando a serventia do ofício de meirinho da Casa da 
Índia; 
o segundo, de Luís Carvalho de Mesquita, solicitando o ofício de recebedor ou 
tesoureiro do consulado do Paço da Madeira, vago pelo falecimento de Cosmo 
Dias Lobo; 
o terceiro, de Domingos Gomes Rosa solicitando certidão passada pelo escrivão da 
Mesa do Paço da Madeira de um assentamento no livro da receita sobre o 
bergantim Senhora da Conceição São José e Minerva. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 3. 
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4-  1616, Junho, 4 – 1639, Julho, 19, Lisboa 
DESPACHOS (4) do Conselho da Fazenda, o primeiro, para a Casa da Índia, 
ordenando ao escrivão dos feitos da Fazenda, Pero de Amorim, que notificasse o 
proprietário do ofício de guarda dos livros da Casa da Índia, Jorge de Azevedo, 
para que servisse ao ofício dentro de 3 dias, porque se não o fizesse este seria 
provido a outra pessoa; 
o segundo, dos governadores do Reino [D. Diogo de Castro e D. Diogo da Silva] 
nomeando para escrivão da Casa da Índia, no lugar de Fernão Gomes da Gama, 
Manuel de Sousa de Eça; 
o terceiro, ordenando como deviam proceder as mesas de despacho da Casa da 
Índia quanto à venda da pimenta;  
o quarto, ordenando ao provedor e oficiais da Casa da Índia que dessem conta das 
avenças feitas na Casa da Índia até aquela data. 
Anexo: decreto, assento (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 4. 
 

5-  1617, Fevereiro, 11 – 1648, Dezembro, 18, Lisboa 
CONSULTAS (2) sendo a primeira do Conselho da Fazenda e a segunda do 
Conselho Ultramarino; a primeira, sobre o requerimento de Duarte Dias Henriques 
que solicitava que o tesoureiro da Casa da Índia lhe passasse fiança para que 
pudesse reaver o dinheiro que lhe viera na frota da Índia e que tinha sido 
injustamente embargado;  
a segunda, sobre a informação dada pelo provedor da Casa da Índia sobre os 
papéis de Luís de Utra Corte Real. 
Anexo: decreto, aviso, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 5. 
 

6-  [post. 1619, Janeiro, 24 – ant. 1638, Janeiro] 
REQUERIMENTOS (8) o primeiro ao rei [D. Filipe II] e os demais ao rei [D. Filipe 
III] com exceção do sexto; sendo o primeiro, do porteiro da câmara dos serviços 
reais, Álvaro de Araújo, solicitando mandado para que recebesse o que lhe deviam 
de suas mercês;   
o segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo e oitavo, respectivamente, dos moços da 
câmara do serviço real, Manuel de Almeida, Lourenço de Faria, Bernardo de 
Carvalho, Miguel Carneiro de Couros, José do Vale Coelho e Manuel de Almeida, 
solicitando serem providos como guardas de alguma das naus da Índia; e o sexto 
de Bento Pereira de Miranda, solicitando mandado para receber pagamento por ter 
servido como guarda da nau Nossa Senhora de Oliveira. 
Anexo: requerimentos, um deles sem data, de Antônio de Oliveira Cabral, 
provisão e alvarás do provimento de Gaspar Rodrigues Galhardo como moço da 
câmara real, e de Francisco Guilherme. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 6. 
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7-  1619, Março, 6 – 1623, Agosto, 4 
CARTAS RÉGIAS (cópias de capítulos) (2) a primeira do rei [D. Filipe II] e a 
segunda, do rei [D. Filipe III] sendo a primeira sobre o escrivão da Casa da Índia, 
Francisco Cordovil, assistir ao assentamento da gente de mar e guerra que 
embarcara nos galeões; a segunda, sobre o requerimento da prioresa e religiosas do 
mosteiro da Encarnação de Madri a respeito da quantidade de pimenta detida na 
Casa da Índia que lhes pertence. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 7. 
  

8-  1626, Março, 13, Lisboa 
RECIBO passado por João de Lemos de Almeida, declarando ter recebido do 
tesoureiro da Casa da Índia, José Francisco de Madureira, 4 mil réis do seu 
ordenado correspondente àquele ano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 8. 
 

9-  [ant. 1626, Julho, 4 – ant. 1643, Julho, 18] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro ao rei [D. Filipe III] e os demais, ao rei [D. João 
IV] sendo o primeiro, do moço da câmara real, Francisco da Costa, solicitando o 
ofício de escrivão da Casa da Índia; 
o segundo, do fidalgo da Casa Real, Rafael de Sousa Coutinho, solicitando o ofício 
de guarda-mor das naus capitâneas; 
o terceiro, do proprietário do ofício de escrivão da Casa da Índia, Antônio Carneiro 
da Silva, solicitando licença para nomear pessoa apta para substituí-lo no ofício de 
escrivão da Casa da Índia. 
Anexo: alvarás, requerimento, cartas régias (cópia de capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 9. 
 

10-  [ant. 1632, Janeiro, 31 – ant. 1641, Janeiro, 9] 
REQUERIMENTOS (4) os 3 primeiros ao rei [D. Filipe III] e o último, ao rei [D. 
João IV] sendo o primeiro, da viúva de D. Jorge de Meneses, Brites do Peio, 
solicitando o pagamento do juro que ela tinha na folha do provedor e oficiais da 
Casa da Índia; 
o segundo, do fidalgo da Casa Real, Gaspar Fróes de Lemos, solicitando que se 
registrasse nos livros da Chancelaria o alvará referente a ele;    
o terceiro, do guarda da Casa da Índia, João de Almeida, solicitando provisão que 
comprovasse ter ele se ocupado da carga e guarda dos mantimentos e fazendas da 
naveta Nossa Senhora do Rosário que partira para a Índia, levando o vice-rei, João 
da Silva Teles; 
o quarto, do tesoureiro da Casa da Índia, Francisco Guedes Pereira, solicitando 
portaria comprovando o seu provimento naquele ofício. 
Anexo: informação, certidão, mandado, requerimento, consulta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 10. 
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11-  [ca. 1636] 
REQUERIMENTOS (7) ao rei [D. Filipe III] solicitando o lugar de guarda de uma 
das naus da Índia, dos seguintes moços da câmara real: Manuel de Macedo, Simão 
da Mata, Francisco Soares da Cunha, Jerônimo Abreu, Manuel de Andrada, 
Antônio da Guerra e Pedro Curado Leitão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 11. 
 

12-  1639, Outubro, 2, Lisboa 
CARTA do [juiz da Índia e Mina, doutor] Antônio Pereira de Sousa ao rei [D. 
Filipe III] relatando o resultado da cobrança, da qual havia sido encarregado pela 
Junta da Fazenda, das avenças que se achavam em descarga nos livros da Casa da 
Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 12. 
 

13-  1641, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA  do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV sobre o requerimento da 
viúva de D. Antônio da Silva de Saldanha, Joana da Silva e Meneses, solicitando o 
pagamento dos juros que tinha na Casa da Índia. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 13. 
 

14-  [post. 1661] 
INFORMAÇÃO (minuta) sobre os serviços de Matias Correia de Faria, de 1642 a 
1661, desde que foi tesoureiro da Casa da Moeda, tendo depois acompanhado o 
conde de Castanheira como governador de armas da província do Alentejo, onde 
atuou nas batalhas contra o inimigo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 14. 
 

15-  1733, Junho, 29 – 1740, Março, 24 
OFÍCIOS (6) do [secretário do Reino e Mercês, Pedro da Mota e Silva] enviados ao 
“Eminentíssimo” [cardeal da Mota, D. João da Mota e Silva] tratando de questões 
de saúde do destinatário e sobre questões do cotidiano dos religiosos e outras 
questões da Igreja e da política; alguns dos ofícios são do frei Gaspar da 
Encarnação. 
Obs.: Pedro da Mota e Silva ocupou o cargo de secretário de Estado do Reino e 
Mercês a partir de Maio de 1736. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 15. 
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16-  [post. 1735] 
OFÍCIOS (12) do cardeal da Mota, D. João da Mota e Silva, ao [seu irmão, o 
secretário de Estado do Reino e Mercês, Pedro da Mota e Silva], tratando de 
arrematações feitas na Alfândega de Lisboa, de questões urbanas da mesma cidade 
e de questões eclesiásticas, políticas e administrativas. 
Obs.: Pedro da Mota e Silva ocupou o cargo de secretário de Estado do Reino e 
Mercês a partir de Maio de 1736. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 16. 
 

17-  1736, Setembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a falta dos meios 
dos senados das câmaras, que por isso mesmo, não podiam fazer frente às obras 
públicas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 17. 
 

18-  [ant. 1750] 
CARTA de João Latino de Faria ao rei [D. João V] queixando-se das 
irregularidades no funcionamento do Tribunal da Junta da Casa do Infantado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 18. 
 

19-  ����1756, Dezembro, 17 – 1785, Março, 13 [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) sendo o primeiro de Bernardo de Almada Castro e Noronha ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real, sobre a baldeação das fazendas de duas presas francesas, por 
parte dos ingleses, feitas na Casa da Índia; 
e os outros três do [provedor da Casa da Índia] D. José Joaquim Lobo da Silveira, 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro, o primeiro sobre um arrombamento e roubo havidos na Casa da Índia; 
o segundo, sobre o furto de pimenta que houve quando a transportavam para um 
navio veneziano; 
o terceiro, sobre a representação dos administradores da negociação do navio 
Princesa do Brasil sobre o exame das faturas e conhecimentos, o que acarretou 
dúvidas. 
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 19. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

20-  ����1770, Outubro, 5, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de Estado do Reino e Mercês], marquês de Pombal, 
[Sebastião José de Carvalho e Melo] ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, restituindo os papéis relativos ao 
francês que vivia em Montevidéu, a serviço do rei de Espanha [Carlos III], vindo 
depois para Lisboa, em uma nau portuguesa, desde Maldonado, passando pelo Rio 
de Janeiro, e que relatara ter estado nas ilhas Malvinas e acompanhado as 
animosidades entre os espanhóis e os ingleses na ocupação daquelas ilhas, dando 
todas as características da geografia e das condições de habitabilidade das mesmas 
ilhas. 
Anexo: informação. 
Obs.: tinha em anexo um mapa das ilhas Maldivas, que atualmente se encontra no 
setor de Cartografia e Iconografia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 20. 
 

21-  1772, Agosto, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José] sobre o requerimento de 
Luís Inácio de Oliveira solicitando a propriedade do ofício de escrivão do 
consulado do Paço da Madeira, ofício que fora de seu pai, Inácio Antônio de 
Oliveira.  
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 21. 
 

22-  1777, Junho, 14 – 1786, Lisboa 
OFÍCIOS (4) do [provedor da Casa da Índia] D. José Joaquim Lobo da Silveira, o 
primeiro, ao [ministro assistente ao despacho] marquês de Angeja [Pedro José de 
Noronha Camões de Albuquerque] sobre os mapas de rendimentos daquela Casa, 
afirmando contar com o novo feitor da [Mesa da] Abertura, José Ferreira de 
Oliveira, para bem elaborá-los;  
o segundo, o terceiro e o quarto ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sendo, o segundo, sobre as ordens reais 
para que o provedor da Casa da Índia assistisse ao desembarque de toda a 
bagagem da tripulação e dos passageiros, vindos nas embarcações que chegassem; 
o terceiro, encaminhando o mapa dos rendimentos da Casa da Índia e do 
consulado da mesma, relativas ao ano de 1780;  
o quarto, encaminhando as certidões de informações extraídas dos livros das 
receitas na mesma Casa e do consulado, desde 1759 até 1780.    
Anexo: avisos, ofício (cópia) mapas de rendimentos, certidões, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 22. 
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23-  1778, Maio, 9 – 1827, Setembro, 14, Lisboa 
INFORMAÇÃO do feitor da Mesa da Abertura da Casa da Índia, José Ferreira de 
Oliveira, sobre os preços das caixinhas de leques recém chegadas em uma nau, e  
OFÍCIOS (3) o primeiro, do [intendente geral da polícia da Corte e Reino] Diogo 
Inácio de Pina Manique, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre a denúncia feita pelo feitor da Mesa 
da Abertura da Casa da Índia, José Ferreira de Oliveira, a respeito das 
irregularidades nas avaliações das fazendas para os despachos; 
o segundo, do [tesoureiro-mor do Erário Régio] Joaquim Inácio da Cruz Sobral, ao 
mesmo secretário, sobre o fato de ter aparecido um caixão de meias de seda, não 
previsto, na descarga do navio espanhol Nossa Senhora do Bom Conselho, que 
trazia, com autorização, cargas de cobre e de estanho; 
o terceiro, do [juiz do Arsenal Real da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Carlos Honório de 
Gouveia Durão, sobre o pedido feito por alguns alunos da Casa Pia para serem 
incorporados à Marinha, o qual não poderia ser atendido, pois eles já pertenciam a 
uma instituição de beneficência. 
Anexo: relação, ofícios, auto de exame, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 23. 
 

24-  [ant. 1781, Março, 21 – post. 1784, Maio, 5] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro do fiel [caixeiro] do tesoureiro da Casa da Índia, 
José dos Santos Mira, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro] o segundo e o terceiro, à rainha [D. Maria I] 
o primeiro, solicitando remuneração extra pelos serviços [uma ajuda por cada um 
dos 2 anos, de 1769 a 1770, que trabalhou na compra de víveres diários para o 
presídio do Lazareto];  
o segundo, dos proprietários dos ofícios dos 14 guardas do número da Casa da 
Índia solicitando igualdade de tratamento e de benefícios entre eles e os ditos 
guardas de sala naquela instituição; 
o terceiro, do guarda do número da Casa da Índia, João da Costa Cardoso, 
solicitando a mercê da propriedade do seu ofício.  
Anexo: requerimentos, ofícios, aviso, certidões, atestado, cartas de propriedade de 
ofício (traslado) decreto (cópia) mandado, provisão (traslado) avisos (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 24. 
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25-  ����1786, Abril, 1 – 1827. 
OFÍCIOS (2) o primeiro, do [provedor da Casa da Índia e Guiné] D. José Joaquim 
Lobo da Silveira, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, sobre a representação do feitor da Mesa da Abertura 
da Casa da Índia, José Ferreira de Oliveira, a respeito dos desentendimentos entre 
este e Luís Stephens, quando este solicitava proteção da partida de chá de sua 
propriedade, contra a chuva; 
o segundo, do [provedor da Casa da Índia] Cristiano José Stockler, pelo provedor 
[da Casa da Índia] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Joaquim José Monteiro Torres, sobre o recolhimento de pau-brasil no armazém do 
Arsenal da Marinha, vindo por conta da Fazenda Real, e que foi mandado vender 
pela Casa da Índia.  
Anexo: informação, ofícios, carta, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 25. 
 

26-  1787 – 1821, Abril, 8 [Lisboa] 
RELAÇÕES (2) a primeira, de nomes de pessoas (possivelmente pobres atendidos, 
lista que menciona muitos cegos) e as quantias que lhes deveriam ser pagas; a 
segunda, dos oficiais, tripulantes e passageiros da nau Rainha de Portugal, 
assinada por [seu comandante] D. Manuel João Libório. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 26. 
 

27-  1794, Janeiro, 11 – 1822, Março, 7. 
CARTAS (2) a primeira à rainha [D. Maria I] do [provedor da Casa da Índia] D. 
José Joaquim Lobo da Silveira, informando ter remetido à Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar a informação dos administradores e o requerimento dos 
portadores de Letras da Ásia; a segunda, ao rei [D. João VI] do provedor da Casa 
da Índia, José Maria de Almada Castro Noronha Lobo, sobre a sistemática do 
anúncio da saída das naus, por meio de editais. 
Anexo: informação, ofícios (cópias) lembrete. 
Obs.: documento em francês.  
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 27. 
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28-  1797, Agosto – 1800, Janeiro, 21. 
OFÍCIOS (6) do [intendente geral da polícia da Corte e Reino] Diogo Inácio de Pina 
Manique, dirigidos ao [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de 
Portugal na Inglaterra] D. João de Almeida de Melo e Castro, pedindo sua atenção 
para com os alunos da Real Casa Pia, em particular, para o aluno José Antônio do 
Vale, que na Academia de Roma, distinguiu-se como abridor (gravador em buril 
ou chapa de cobre) para que ele fosse orientado por um artista francês, para depois 
ser professor de sua arte em Lisboa, mencionando ainda ter este aluno feito 
retratos em pintura de membros da nobreza, citando, no sexto ofício, seu nome 
como um dos abridores para os desenhos para a nova fabricação de papel moeda; 
o quinto, fazendo comentários sobre uma mudança de móveis do destinatário, 
sobre alguns réus presos, sobre algumas ordens reais e sobre a Casa Pia.  
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 28. 
 

29-  1801, Outubro, 23 
TERMO (traslado) da receita de Bernardo José da Costa, constante do Livro das 
Receitas da Mesa do Paço da Madeira, no qual se declara a compra que ele e seus 
companheiros fizeram da galera União na Ilha de Santa Cruz de Tenerife, 
declarando-se suas características e preço. 
Anexo: termo (traslado) (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 29. 
 

30-  1801, Novembro, 23, Lisboa 
PORTARIAS (cópias) passadas pelo [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, transmitindo ordens do 
príncipe regente [D. João]  para que o provedor da Casa da Índia mandasse a cada 
mês à Contadoria Geral do Erário, os livros da receita dos tesoureiros e os livros 
dos feitores e outros procedimentos a serem seguidos por aquela Casa em suas 
relações com o Erário Régio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 30. 
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31-  [ant. 1813, Setembro, 7 – 1831, Abril, 13] 
REQUERIMENTOS (5) o primeiro ao príncipe regente [D. João] o quinto, dirigido 
ao juiz do Arsenal Real da Marinha [Carlos [Félix Geraldes] May] e os demais, à 
princesa regente [D. Isabel Maria] o primeiro, do administrador geral da Real Casa 
Pia, Antônio Joaquim dos Santos, solicitando que alguns alunos daquela Casa 
fossem admitidos como aprendizes no Arsenal Real da Marinha; 
o segundo, do escrivão do tesouro e guarda das jóias da Casa do Infantado, 
Antônio Roberto dos Reis Tavares, solicitando o ofício de amanuense da Secretaria 
de Estado da Marinha e Ultramar para seu filho, Herculano Maria dos Reis 
Tavares;  
o terceiro, do aluno da Casa Pia, Joaquim José Delgado, solicitando ser admitido no 
laboratório do Arsenal Real da Marinha;   
o quarto, do aluno da Casa Pia, José Henrique, solicitando ser admitido em 
qualquer dependência do Arsenal Real da Marinha;   
o quinto, do administrador geral da Real Casa Pia, Antônio Joaquim dos Santos, 
pedindo o material necessário para a obra da praça onde haveria a corrida dos 
touros; 
Anexo: requerimento, atestados, lembrete.  
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 31. 
 

32-  1824, Julho, 6 – 1833, Outubro, 4 [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) o primeiro, do [presidente do Erário Régio, Henrique Teixeira de 
Sampaio] conde da Póvoa, ao [secretário de Estado da Guerra, Manuel Inácio 
Martins Pamplona] conde de Sub-Serra, solicitando a devolução do papel de 
subscrição a favor da Casa Pia; 
o segundo, do [juiz do Arsenal Real da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May, ao 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro 
Torres, sobre o requerimento do guarda de gêneros, Vicente Martins Botelho, 
atualmente empregado na escrituração dos armazéns do Almoxarifado do Arsenal 
Real da Marinha, no qual solicitava o vencimento que tinha como fiel da casa da 
administração e governo dos órfãos, que pertencia à Casa Pia; 
o terceiro, do [secretário de Estado do Reino] Cândido José Xavier, ao secretário de 
Estado da Marinha, Agostinho José Freire, ordenando que pusesse à disposição do 
fiel do celeiro do Infantado, José Maria Rodrigues, a falua do mesmo infantado.   
Anexo: lembrete.   
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 32. 
 

33-  1832, Novembro, 12 [Lisboa] 
AVISO (cópia) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] ao [comandante do 
quartel general da Marinha] José Joaquim da Rosa Coelho, ordenando que fossem 
pagos dois meses de vencimentos do escaler da falua da Casa do Infantado, que se 
achava no Algarve. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 33. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 17 (1601 - 1834) 
N.º de pastas descritas: 34 
Assuntos: solicitação de pagamentos, esmolas, ofícios; direitos e fretes de fazendas; 
nomeações de cargos; direitos de consulado; ordinárias de trigos; recrutamento de soldados; 
assentamento de homens na armada; doenças contagiosas; quarentena de navios; domínio 
portuguê e contrabando no Rio da Prata; política com outros países e expedição dos 12000 
mil homens inglesas; rendas de sisas; éguas do Rei D. José; presentes do Rei dinamarquês ao 
português; inundações na holanda; combate contra mouros; cavalos e coudelarias reias e 
vindos de Inglaterra; política entre países europeus e francesa, inglesa e prussiana; questões 
bélicas entre Espanha e Portugal; Real Colégio dos Nobres; concertos de pontes, caminhos e 
falcoaria; idéias sobre comércio; sal, charque, couro e farinha do Brasil; vinho. 
 

1-  [ant. 1601, Outubro, 16 – ant. 1636, Janeiro, 27] 
REQUERIMENTOS (3) aos reis [D. Filipes I, II e III] respectivamente, sendo o 
primeiro, do juiz dos feitos da Fazenda e Coroa, Pedro Nunes da Costa, solicitando 
o pagamento de quantia que lhe era devida; 
o segundo, do porteiro do Conselho da Fazenda, Manuel Rodrigues, solicitando 
que lhe pagassem os ordenados atrasados retirando-os dos direitos e fretes das 
fazendas que vieram na naveta  e no galeão que foi ter à Ilha Terceira; 
o terceiro, do moço da câmara real, Antônio Pinheiro da Estrada, solicitando o 
posto de guarda em alguma das naus da Índia. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 1. 
 

2-  [post. 1617, Abril] 
ESCRITO do [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da Fazenda Real] Luís da 
Silva, sobre a nomeação do juiz Luís Mendes Barreto e solicitando que se 
declarasse quais eram os demais a serem nomeados, a fim de que se fizesse a 
devida provisão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 2. 
 

3-  1617, Outubro, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o escrito do [vice-
rei, D. Diogo da Silva e Mendonça] marquês de Alenquer, ao [conselheiro do 
Conselho de Estado] Conde [de Faro] D. Estevão de Faro, para que ele verificasse 
se seria interessante que o Conselho da Fazenda administrasse o direito do 
consulado das naus, que não entrara no preço do contrato das rendas do 
consulado, assinado com Fernão Lopes Lopes.   
Anexo: escrito, cartas régias (cópias de capítulos). 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 3. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

4-  1626, Setembro, 9 – Novembro, 18 
CARTAS RÉGIAS (cópias de capítulos) (2) do rei [D. Filipe III] a primeira, 
ordenando que se desse condições a D. Fernando de [Almada] Castro para assistir 
aos cativos cristãos, que haviam se revoltado no navio turco que entrara no porto 
de [Lisboa];  
a segunda, sobre a ordinária do moio de trigo do regengo de Algés, que tinha 
direito o porteiro do Conselho da Fazenda, Manuel Rodrigues, para que fosse 
lançada no primeiro contrato do pão que se fizesse.    
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 4. 
 

5-  [post. 1640, Dezembro, 15, Lisboa] – 1642, Julho, 23, Lisboa 
CONSULTAS (2) ao rei [D. João IV] a primeira sobre a proibição de que se 
tomassem, para servir como gente de guerra, os oficiais do Conselho da Fazenda 
nos alardos (recrutamento de soldados) aludindo ao capitão de ginetes (cavalo) D. 
Fernão Martins Mascarenhas, que havia obrigado? O oficial-maior da repartição da 
Índia, conquistas e aprestos das armadas do Conselho da Fazenda, Bartolomeu de 
Araújo, com risco de ser preso e penhorado, contra o que o Conselho se punha, já 
que ele era indispensável nos trabalhos do mesmo Conselho; 
a segunda, do moço do Conselho da Fazenda, Ambrósio Monteiro, solicitando 
satisfação, por lhe pertencer, por meio de sua mulher Isabel de Seixas, a mercê de 
500 cruzados recebida pelo falecido ex- contador dos Contos do Reino e Casa, 
Domingos de Seixas, primeiro marido dela, pedindo que esta lhe fosse paga por 
meio de umas casas na rua dos Arcos, pertencentes àquela repartição.    
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 5. 
 

6-  1635, Maio, 5 – Setembro, 26, Lisboa 
DECRETOS (2) da princesa regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, 
o primeiro, para que o Conselho da Fazenda colocasse éditos e bandos nos lugares 
de costume, declarando que todos os homens de mar que quisessem se assentar na 
presente armada, além de suas pagas, ganhariam um lugar nas naus da Índia;  
o segundo, que se desse ao homem que tinha trazido as novas da chegada da nau 
Nossa Senhora da Oliveira, as mesmas alvíssaras de costume para os que trazem 
este tipo de novas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 6. 
 

7-  1665, Janeiro, 24 [Lisboa] 
CERTIDÃO passada por [Manuel] Álvares Soares declarando mercês atinentes a 
Luís Lopes, registradas nos Livros das Mercês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 7. 
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8-  1686, Agosto, 12, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre uma consulta da Mesa de Consciência e 
Ordens a respeito do frei Manuel de Santa Helena, cativo em Argel, do qual era 
preciso se averiguar se havia cumprido a sua obrigação nas missões de que fora 
encarregado, a fim de saber se merecia, ou não, a esmola que pedia. 
Anexo: aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 8. 
 

9-  [ca. 1738] 
REQUERIMENTO de Sebastião José de Carvalho e Melo ao rei [D. João V] 
solicitando um lugar de capa e espada no Conselho da Fazenda, mencionando os 
méritos de seu tio, o arcipreste da Companhia de Jesus, Principal Paulo de 
Carvalho de Ataíde, que servira como deputado da Mesa da Consciência e Ordens, 
como provedor e administrador das capelas do rei D. Afonso IV, das mercearias de 
Belém e do colégio dos órfãos.    
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 9. 
 

10-  1741, Maio, 15 – 1781, Abril, 26, Aranjuez, Tavira, Lisboa  
OFÍCIOS (3) o primeiro de Miguel de Musquizos ao [embaixador de Portugal na 
Espanha] Aires de Sá e Melo, comunicando que lhe mandaria o salvo-conduto para 
tirar de Castela os 4 machos (mulos) do serviço do destinatário;   
o segundo, de Agostinho Jansen Moller ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre as doenças contagiosas que 
grassavam na Praça de Gibraltar, Cádis, campo de São Roque e circunvizinhanças;  
o terceiro, do cônsul geral da Inglaterra em Lisboa, John Hort, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, pedindo 
o levantamento da quarentena em que se achava, no Porto, o navio inglês 
denominado Dee. 
Anexo: ofício, ofício (cópia). 
Obs.: documentos em espanhol e em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 10. 
 

11-  ���� 1741, Junho, 15, Londres. 
OFÍCIO do [ministro plenipotenciário de Portugal na Inglaterra] Sebastião José de 
Carvalho e Melo, ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra] 
Marco Antônio de Azevedo Coutinho, sobre a questão do domínio português no 
Rio da Prata e sobre a expedição inglesa de 12 mil homens à América, 
comunicando as justificativas do rei inglês para tal, dando ainda notícias sobre a 
política inglesa para com a Prússia, Holanda, França e Áustria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 11. 
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12-  [ant. 1750 – ca. 1797] 
INFORMAÇÕES (2) a primeira, sobre o procedimento do Conselho de Estado 
quando estiverem presentes, nas sessões, alguns parentes dos ministros; 
a segunda, sobre os ordenados dos cônsules portugueses nos países africanos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 12. 
 

13-  1753, Junho, 15 – 1775, Junho, 2, Vila Viçosa, Lisboa, Alter do Chão.  
OFÍCIOS (4) o primeiro, do ouvidor, Miguel de Oliveira Guimarães e Castro, sobre 
a recusa, por parte da câmara de Vila Viçosa, em aceitar uma quantia que lhes era 
oferecida pelo rei [D. José] para pagamento pelos pastos dos olivais, preferindo 
receber camas para acomodar pessoal da infantaria;  
o segundo, do juiz da Índia, Mina e dos reais direitos, José Bernardo da Gama e 
Ataíde, sobre suas diligências junto ao administrador das sisas das cavalgaduras e 
contratador da sisa dos bens móveis, Antônio de Miranda, sobre os rendimentos 
daquela administração;  
o terceiro e o quarto, de João Pedro Fernandes, um, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, o outro, a 
Bartolomeu de Aranda, sobre as tapadas pertencentes a D. Ginebra [em Alter do 
Chão] cujo rendimento era destinado às éguas do rei [D. José]. 
Anexo: decreto (minuta) informações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 13. 
 

14-  1753, Junho, 29 – [1787] Vila Viçosa, Haia, Salvaterra dos Magos. 
OFÍCIOS (5) o primeiro, do ouvidor da comarca de Vila Viçosa, Miguel de Oliveira 
Guimarães e Castro, encaminhando a relação das pessoas que se ocupam das 
éguas do rei [D. José] em Alter do Chão, discriminando os respectivos ordenados;  
o segundo e terceiro, do [cônsul de Portugal em Haia ?] José Vasques da Cunha, ao 
[embaixador de Portugal na Espanha] Aires de Sá e Melo, um, dando notícias da 
chegada dos navios holandeses que transportavam os urcos (cavalos) e os pássaros 
que eram um presente do rei da Dinamarca para o rei de Portugal [D. José] e o 
outro, sobre as inundações que ocorreram na Holanda e encaminhando a relação 
dos cavalos transportados desde aquele país até Lisboa; 
o quarto, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho 
de Melo e Castro] ao [cônsul de Portugal em Haia ?] José Vasques da Cunha, sobre 
o ofício do cônsul [de Portugal em Amsterdam ?] Afonso Gil de Maester, no qual 
noticiava que os urcos (cavalos) destinados aos cavaleiros do rei haviam chegado 
bem; 
o quinto, de Luís Antônio de Medeiros Velho ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, informando sobre as 
coudelarias de Bragança e Miranda.  
Anexo: relações, conta (extrato) ofícios (minutas) carta régia (cópia) informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 14. 
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15-  1755, Junho, 4 - 1768, Setembro, 24, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. José] a primeira,  sobre o 
requerimento do tenente-generalde artilharia do Reino, Manuel Gomes de 
Carvalho e Silva, sobre os provimentos de oficial do registro, escrevente e oficial 
papelista da tenência, que seriam da alçada do seu cargo, mas esta regalia havia 
sido modificada por um alvará real, contra o quê o suplicante reclamava;  
a segunda, sobre o requerimento dos escrivães da Mesa Grande dos Armazéns, 
José Caetano da Costa e Manuel de Barbosa de Serpa Pegado,  solicitando a 
confirmação de sua nomeação para aqueles ofícios; 
a terceira, sobre o requerimento do contratador dos direitos da alcaidaria-mor de 
Lisboa, Tomás Mendes de Aquino e Aguiar, solicitando a mercê de abatimento no 
preço da renda nos 2 anos que faltam para o término do contrato, pois foi 
prejudicado pela extinção do rendimento do “ramo das bravas”. 
Anexo: requerimento, lembrete, portarias (cópia) alvará (cópia de capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 15. 
 

16-  1755, Agosto, 2, Lagos. 
CARTA PARTICULAR de João Batista Gigault a seu pai relatando sua viagem 
marítima, descrevendo acontecimentos a bordo e os combates contra embarcações 
de mouros.  
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 16. 
 

17-  1762, Abril, 24 – Outubro, 1, Lisboa  
OFÍCIOS (2) o primeiro, do ex-recebedor do Portos Secos, Manuel Higino de 
Vilasboas, dando conta do pagamento dos ordenados dos reposteiros de cavalo; 
o segundo, de Carlos Antônio da Silva Franco encaminhando a cópia do termo de 
abertura do cofre das Reais Cavalarias. 
Anexo: termo (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 17. 
 

18-  1762, Julho, 7 – Dezembro, 29 
OFÍCIOS (45) do [embaixador de Portugal em Turim] D. Vicente de Sousa 
Coutinho ao [embaixador de Portugal na Espanha] Aires de Sá e Melo, 
comentando acontecimentos nas cortes européias e as hostilidades e  questões 
bélicas entre Portugal e Espanha, naquela altura, meados de 1762, comentando 
também as preliminares, ainda secretas, da paz entre as duas cortes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 18. 
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19-  1762, Agosto, 12 – Setembro, 23, Viena 
OFÍCIOS (8) do [embaixador de Portugal na Áustria] Ambrósio Freire de Andrade 
Castro, ao [embaixador de Portugal na Espanha] Aires de Sá e Melo, sobre as 
atitudes dos espanhóis, que a seu ver, estavam submetidos aos franceses e se 
vangloriando de vitórias que, na verdade, não haviam tido contra os portugueses, 
relata também as hostilidades que aconteciam, na época, nas fronteiras luso-
espanholas, comentando ainda a política francesa, a inglesa e a prussiana na 
Europa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 19. 
 

20-  1765, Março, 26 – 1776, Janeiro, 8 [Madri] Lisboa, Turim, Salvaterra de Magos 
OFÍCIOS (6) dirigidos ao [embaixador de Portugal na Espanha] Aires de Sá e Melo, 
o primeiro, do [ministro espanhol] [...] Squilace, encaminhando uma carta original 
do enviado de Portugal a Nápoles, Sá e Melo [?]; e os demais, de D. Henrique de 
Meneses, dando notícias de sua viagem por Alexandria e Gênova e das cortes do 
Piemonte, Nápoles, Roma e Sardenha. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 20. 
 

21-  1765, Outubro, 12, Lisboa 
CARTA DE DOAÇÃO (cópia) do rei D. José [I] estabelecendo os estatutos do Real 
Colégio dos Nobres na cidade de Lisboa e dotando a instituição de instalações, 
equipamentos, recursos materiais e financeiros e privilégios especiais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 21. 
 

22-  1765, Outubro, 16, Lisboa 
PROVISÃO (traslado) do rei D. José [I] nomeando Miguel Ciera para prefeito dos 
estudos do Colégio dos Nobres. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 22. 
 

23-  1772, Setembro, 6, Portalegre. 
OFÍCIO do [corregedor de Portalegre] Bento José de Campos, remetendo a relação 
das capelas que se acham na igreja do Colégio de São Sebastião de Portalegre, que 
fora dos jesuítas, proscritos do Reino. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 23. 
 

24-  1775, Março, 2 – Abril, 20, Salvaterra [de Magos] 
CARTAS (2) do superintendente das coudelarias da comarca de Bragança, 
Bernardo Batista da Fonseca e Sousa, ao rei [D. José I] relatando as necessidades 
daquela coudelaria, dando conta das suas diligências e fazendo sugestões para o 
melhor funcionamento da mesma. 
Anexo: informação (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 24. 
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25-  1775, Abril, 3 – 24, Paris 
OFÍCIOS (4) [do embaixador de Portugal na França ?] D. Vicente de Sousa 
Coutinho, ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra] D. Luís 
da Cunha [Manuel], dando notícias das cortes da França e das de outros países da 
Europa e das relações entre elas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 25. 
 

26-  1775, Setembro, 2 
MEMÓRIA (minuta) do coronel de cavalaria de Chaves, Francisco José de Sousa 
Machado, sobre as coudelarias da província de Trás-os-Montes em Bragança e 
Miranda, dando sugestões sobre o seu melhor funcionamento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 26. 
 

27-  1775, Outubro, 17 – Novembro, 28, Chaves, Pancas 
OFÍCIOS (3) o primeiro, de Francisco de Ordaz e Sarmento, encaminhando relação 
das pessoas que possuem éguas particulares existentes na província de Trás-os-
Montes, nomeando o seu número, os lugares onde se achavam; 
o segundo (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro], ao [secretário de Estado do Reino e  
Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre as 
despesas feitas com os consertos de pontes, caminhos e falcoaria nos anos de 1773 
a 1775, e sobre a construção duma cavalariça em Salvaterra [de Magos]; e 
o terceiro, de Francisco José de Sousa Machado, fazendo observações a respeito das 
coudelarias de Bragança e de Miranda. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 27. 
 

28-  1775, Novembro, 8 – Dezembro, 30, Turim, Salvaterra de Magos 
OFÍCIOS (5) do [embaixador de Portugal em Turim ?] D. Henrique de Meneses, ao 
[secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra] Aires de Sá e Melo, 
dando notícias de acontecimentos na corte de Turim e de outras cortes européias. 
Anexo: informação, ofício (minuta). 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 28. 
 

29-  ����[ant. 1777 – ant. 1825, Agosto, 25] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro, ao rei [D. José I] e os demais, ao rei [D. João VI], 
sendo o primeiro, de Nuno Daniel Smith, solicitando o ofício de escrivão da 
Alfândega da cidade da Bahia; o segundo, de Joaquim Narciso Gabriel Dias, 
solicitando o ofício de moço da estribeira e casa do alveitar das Cavalariças Reais, 
que fora de seu pai; e o terceiro, do criado das Reais Cavalariças Manuel José da 
Costa, solicitando que seu filho fosse admitido no colégio da Real Fábrica da 
Cordoaria. 
Anexo: requerimento, lembrete, atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 29. 
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30-  [post. 1780, Julho] 
MEMÓRIA apresentada à Academia [das Ciências] defendendo que o comércio 
deveria ser regido por companhias bem estabelecidas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 30. 
 

31-  ����1792, Março, 30 – Setembro, 13, Buenos Aires 
OFÍCIOS (2) de Martim Lopes Arraia ao Aires de Melo e Sá encaminhando 
informações sobre as pessoas que se dedicavam ao contrabando na região do Rio 
da Prata e sobre as embarcações com cargas de sal, charque, couro, farinha de trigo 
sem pagar direitos. 
Anexo: ofícios, informações; documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 31. 
 

32-  1814, Março, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Guerra ao príncipe regente [D. João] sobre a 
decadência em que se achava a Superintendência das Coudelarias da comarca de 
Leiria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 32. 
 

33-  1814, Março, 22 – 1834, Fevereiro, 17, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) o primeiro, do [governador do Reino e secretário da Marinha] D. 
Miguel Pereira Forjaz, ao provedor da comarca de Aveiro, José Francisco Homem, 
solicitando que informasse se havia sobrado algum dinheiro da cobrança do 
imposto sobre a venda do vinho naquela cidade; 
o segundo, do visconde [de Sá] encaminhando a conta relativa a compra de cavalos 
para as ordenanças do marechal Beresford; 
o terceiro, do [secretário de Estado do Reino] Cândido José Xavier, ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha] Bernardo de Sá Nogueira, para que as 
pessoas que possuíam cavalos indevidamente os entregassem no Depósito Geral 
de Cavalos, para serem redistribuídos; 
o quarto, de José da Silva Carvalho ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha] Francisco Simões Margiochi, ordenando que providenciasse um navio 
que conduzisse ao porto o navio russo, vindo da Inglaterra, que trazia cavalos para 
o exército, pois poderia haver problemas, devido ao mau tempo. 
Anexo: cartas, informações, alvará, relação (minuta) consulta (extrato) consulta, 
lembretes, certidões, conta, ofício. 
Obs.: documento impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 33. 
 

34-  1819 – 1821 
RELAÇÕES (3) a primeira e a segunda, das superintendências das coudelarias 
reais, trazendo os nomes das cidades onde se achavam e os dos superintendentes; 
a terceira, dos cavalos das reais cavalariças, dando seus nomes e cor, características 
especiais e a forma de suas marcas de ferro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17, pasta 34. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 17-A (1779-1833) 
N.º de pastas descritas: 29 
Assuntos: Igreja e doutrina católica; comércio, guerras e políticas russas; Torre do Tombo; 
pescaria de baleias; Biblioteca Pública; Livraria do Real Mosteiro de São Bernardo; casamento 
dos príncipes D. João e D. Mariana e D. Carlota e D. Gabriel; companhias do Grão-Pará e 
Maranhão, Pernambuco e Paraíba; amoreira, oliveira, vinha, ruiva, trigo, alcatifa e seda; 
solicitação de terras no e navios portugueses e tropas que partiram ao Brasil; calçadas, pontes 
e casas de senado; quartéis e tropas; transporte de príncipes, embaixadores, prisioneiros 
franceses e mercadorias; peste, socorro de embarcações; contrabando de fazendas; Casa da 
Moeda; comércio, incêndio e lavoura portuguesa; Colégio Militar; correspondências 
consulares; saques e perseguições aos saqueadores, ciganos e jacobinos. 
 

1-  1779, Maio, 21 – 1826, Março, 2 
OFÍCIOS (5) o primeiro, do padre Antônio Luís de Carvalho ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, 
queixando-se de um preto chamado Francisco Manuel, trazido por frei Rafael para 
o seminário da Caridade e que tem dado muito trabalho;  
o segundo, do frei Francisco da Porciúncula do Convento de São Francisco de 
Lisboa, queixando-se do comportamento do clérigo Canarim, que não quer se 
subordinar as ordens internas do dito convento; 
o terceiro, do capitão da Fragata Amazona, Manuel de Vasconcelos Pereira de 
Melo, ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros 
e Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] informando que os 
grumetes da sua fragata pediram ao capelão para os batizar, e que o mesmo os 
quer remeter para o colégio dos catecúmenos para aprenderem a doutrina católica; 
o quarto, de João Batista da Silva ao [intendente do Arsenal da Marinha] Carlos 
[Félix Geraldes] May, informando o requerimento do superior da congregação da 
Real Casa de Lisboa, que pede o pagamento do sustento dos 5 mouros que lá se 
encontram para aprender a doutrina católica. 
Anexo: requerimento, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 1. 
 

2-  1783, Maio, 19, Bragança – 1786, Maio, 19, Faro 
OFÍCIOS (2) o primeiro do juiz de fora de Bragança, José Antônio do Vale 
informando os resultados da devassa tirada contra o tenente do Regimento de 
Cavalos, Manuel Cabral da Veiga, que raptou uma jovem mulher solteira e 
praticou outras desordens no distrito; 
o segundo, do [governador interino de Armas do Algarve] Bruno de Sousa 
Henriques de Almeida, remetendo carta do vice-consul em Gibraltar, Manuel 
Parral. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 2. 
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3-  1784, Janeiro, 6 - Dezembro, 14 [Lisboa] 
OFÍCIOS (9) (minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro] aos cônsules da Rússia [Francisco José de 
Oliveira] e Turim [D. Rodrigo de Sousa Coutinho] sobre os presentes para os 
ministros que concorreram para a assinatura do tratado de neutralidade; a notícia 
de que o império russo não entrará em guerra; o comércio que outras nações vêm 
fazendo no porto da capital russa; sobre a falta de empenho por parte da Justiça 
russa no caso dos marinheiros de [riga]; sobre a distância entre as embarcações nos 
portos lusos; 
sobre o projeto de iluminação da cidade proposto por D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho; a seda, e o moinho da seda, os modelos [de roupa] de Gênova; sobre a 
guerra entre os imperiais [russos?] e os holandeses estar próxima, e o provável 
apoio de Versalhes [França] aos holandeses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 3. 
 

4-  1784, Dezembro, 14 – 1833, Novembro, 26 
OFÍCIOS (6) o primeiro do guarda-mor da Torre do Tombo, João Pereira Ramos de 
Azeredo Coutinho ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, sobre ter enviado o tombo da capela para ser copiado 
na Torre do Tombo;  
o segundo e o terceiro, do chanceler-mor José Alberto Leitão, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho sobre 
ter entregue na Torre do Tombo o original do alvará de 18 de Maio de 1798 a 
respeito da pescaria das baleias; e sobre a última lei que recebeu para guardar na 
Torre do Tombo;  
o quarto, do [secretário de Estado do Reino] José Joaquim de Almeida e Araújo 
Correia de Lacerda ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
José Joaquim Monteiro Torres, sobre a necessidade de se dilatar o recinto da 
Biblioteca Pública, usando dois quartos contíguos a mesma que se encontram 
ocupados com objetos pertencentes ao Arsenal Real da Marinha; 
o quinto, do [secretário de Estado do Reino] Joaquim Antônio de Aguiar, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Francisco Simões 
Margiochi, sobre se dar ordens para que o Arsenal desocupe os quartos contíguos 
a Biblioteca Pública para que possa finalmente ser aumentada; 
o sexto, do [secretário dos Negócios Eclesiásticos] José da Silva Carvalho, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Francisco Simões 
Margiochi, informando a remessa de 28 caixotes de impressos e manuscritos da 
Livraria do real Mosteiro da Congregação de São Bernardo da vila de Alcobaça. 
Anexo: ofícios, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 4. 
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5-  ����1785, Abril, 12 [Lisboa] 
CARTA RÉGIA (cópia de formulário) da rainha [D. Maria I] sobre o acordo de 
casamento dos príncipes portugueses, D. João e D. Mariana com os espanhóis, D. 
Carlota e D. Gabriel. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 5. 
 

6-   1786, Agosto, 26 – 1793, Fevereiro, 5, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda à rainha [D. Maria I] sobre a dúvida no 
vencimento dos padrões da Marquesa de Niza;  
a segunda, do Conselho Ultramarino sobre a necessidade do dito conselho em ter 
um executor. 
Anexo: lembrete, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 6. 
 

7-  ����1787, Agosto, 6 – 1831, Agosto, 2 [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) o primeiro é uma cópia, do [secretário de Estado do Reino e Mercês] 
Visconde de Vila Nova de Cerveira [D. Tomás Xavier de Lima] ao provedor e 
diretores da Junta da Administração dos Fundos da Companhia de Pernambuco e 
Paraíba, sobre a sugestão de se incluir em todos os leilões que a junta fizer uma 
cláusula de poderem os acionistas arrematar quaisquer efeitos e navios com um 
desconto de 20% em suas arrematações, por conta do capital das suas ações, 
entrando o resto do preço no cofre da companhia; 
o segundo, do coronel e inspetor interino, Marcos Caetano de Abreu Meneses, ao 
[secretário de Estado, interino, da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros] sobre a entrega de duas pequenas casas 
contíguas ao pátio da Moeda, pertencentes às extintas companhias do Grão-Pará e 
Maranhão e de Pernambuco e Paraíba. 
Anexo: relação. consulta (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 7. 
 

8-  [ca. 1787] 
INFORMAÇÃO sobre o plano proposto ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, para se plantar amoreira, oliveira, 
vinha e ruiva em Trás-os-Montes e as razões para tal. 
Anexo: ofício incompleto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 8. 
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9-  1788, Dezembro, 27 – 1789, Outubro, 3, Gênova 
OFÍCIOS (11) de João Piaggio ao [ministro plenipotenciário de Portugal em Roma] 
D. João de Almeida de Melo, sobre o ornamento da sua casa; a chegada de um 
criado do dito ministro, vindo de Lisboa com familiares, chamado Jacinto José 
Inácio de Cúria, e a encomenda de minerais feita pelo ministro; sobre a ida do dito 
ministro para Veneza; sobre o envio de duas caixas de alcatifas; de amostras de 
seda; sobre a chegada do moço Sebastião José Vicente, aluno da Real Casa Pia, e 
afilhado do dito ministro. 
Anexo: conhecimento, ofícios em inglês e italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 9. 
 

10-  ����[post. 1789] 
CARTA sobre a solicitação da família Roqueful ao príncipe regente [D. João] de 
umas terras no Brasil enquanto durar as perturbações que ocorrem na França. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 10. 
 

11-  1789, Janeiro, 31 – 1791, Setembro, 13 
OFÍCIOS (3) os dois primeiros ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro; 
o primeiro do juiz de fora de Bragança, Antônio José de Moraes Sarmento e Sá, 
sobre o conserto feito nas calçadas, pontes e casas do senado,  
informando a falta de quartéis para acomodar as tropas. 
o segundo e o terceiro em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 11. 
 

12-  ����1791, Junho, 27, – Agosto, 25, Gibraltar 
OFÍCIOS (4) de Antônio Parral ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, informando a entrada e saída de navios, 
referindo os passageiros ilustres, tais como o príncipe Eduardo, filho segundo do 
rei da Grã-Betanha, a bordo do navio Resistência que ia para o Canadá; o 
embaixador de Tânger; e o embaixador de Tripoli; indicando os navios 
portugueses que partiam para o Brasil e os que voltavam a Lisboa carregados de 
doentes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 12. 
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13-  1791, Agosto, 22 – 1792, Fevereiro, 16, Faro 
OFÍCIOS (3) do [governador de Armas do Reino do Algarve] Jaques Filipe de 
Landerse ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho 
de Melo e Castro, sobre as notícias que tem reunido de Gibraltar e Cádis acerca da 
peste, visto o receio de que esta entre pelos portos do Algarve; o terceiro sobre uma 
fragata espanhola comandada por Francisco Antônio Nacio que pede para ser 
socorrida no Algarve por causa do dano causado por um temporal. 
Anexo: ofícios, ofício (cópia).  
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 13. 
 

14-  1791, Dezembro, 19, Gênova – 1792, Agosto, 15, Pontevedra 
OFÍCIOS (2) o primeiro do [cônsul geral em Gênova] João Piaggio, e o segundo do 
cônsul português na Galiza, José Osório do Amaral Sarmento e Vasconcelos, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro, respectivamente sobre a chegada do tenente Antônio Pussiche; 
e sobre o contrabando praticado por embarcações portuguesas que trafegam de 
Lisboa, Setúbal e Porto para Galiza, Irlanda, Inglaterra e França e que inventam 
meios para pôr em território português fazendas proibidas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 14. 
 

15-  1792, Março, 16 – Outubro, 24 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro,  
o primeiro, do vice-cônsul em Almexia, Fernando Miguel Portofido, solicitando 
um lugar na Sé para seu filho que está se ordenando; 
o segundo, do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina 
Manique, sobre o contrabando e descaminhos praticado por embarcações 
portuguesas que comercializam na Europa e levam produtos proibidos para 
Portugal; 
o terceiro, do [ministro em Haia] Antônio de Araújo de Azevedo, sobre questões 
particulares, a perda do irmão do destinatário, sua saúde, a volta de Pedro e 
Martinho para Lisboa por conta do clima, agradecimento pelos favores recebidos, 
entre outras. 
Anexo: carta, ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 15. 
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16-  [ant. 1792, Março, 29 – post. 1807] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro (cópia) dos navegantes e comerciantes do 
Algarve, à rainha [D. Maria I] solicitando o lugar de cônsul em Sevilha para José da 
Rosa;  
o segundo, do vice-cônsul da nação espanhola na vila da Albufeira, Manuel 
Fernandes Pelonio, ao [governador do Reino] Miguel Pereira Forjaz, solicitando ser 
desconvocado, visto estar alistado como soldado da tropa de linha pelo chefe 
Pedro Teles de Melo, que não quer reconhecer seus privilégios como diplomata. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 16. 
 

17-  ����1792, Novembro, 16 – 1794, Dezembro, 6 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, 
o primeiro, do cônsul em Baiona, solicitando resposta da causa que tem no 
Tribunal da Relação do Porto contra Manuel de Barbosa e João Pereira de Faria por 
causa de uma carga; 
o segundo, do [governador do Algarve] conde de Vale de Reis [Nuno José 
Fulgêncio] sobre uma tropa que deveria ter chegado a Bahia, e principalmente 
relatando notícias acerca da batalha do Rossilhão; 
o terceiro, de D. José Maria de Sousa, sobre o trigo enviado de Estocolmo para 
Portugal, e a preferência dos comerciantes em vendê-lo na França, referindo o 
envio de documentos destas comercializações para serem examinados em Lisboa. 
o quarto, do cônsul na Galiza, José Osório do Amaral Sarmento e Vasconcelos, 
solicitando estipulação de um soldo, visto não receber salário certo, e depender da 
movimentação dos navios portugueses na Galiza, porém lembrando que todas as 
vezes que os navios precisam de dinheiro para fazer reparos, tal é concedido, e por 
isso mesmo, fica quase sem recurso algum para subsistir na Galiza. 
Anexo: ofício (cópia). 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 17. 
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18-  1797, Agosto, 12 – 1799, Abril, 29 
OFÍCIOS (4) o primeiro, do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de 
Portugal na Dinamarca] D. José Maria de Sousa, ao [enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciário de Portugal na Inglaterra] D. João de Almeida de Melo [e 
Castro] remetendo ofício; 
o segundo, do [marquês de Villena] ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o pedido de Antônio 
Luís Schiappa; 
o terceiro, do mesmo ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra] 
Luís Pinto de Sousa Coutinho, sobre a perseguição de navios portugueses a uma 
embarcação espanhola, já em águas espanholas; 
o quarto, de Antônio Lafargue ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o transporte de prisioneiros 
franceses. 
Obs.: documentos em espanhol e francês 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 18. 
 

19-  1798, Agosto, 17 – 1829, Outubro, 7, Lisboa 
CARTAS (2) a primeira, do cardeal patriarca [de Lisboa(?)], [D. José Francisco 
Miguel Antônio de Mendonça], informando seu parecer sobre o requerimento de 
Francisco Soares que se queixa que o capitão de fragata Francisco de Assis Tavares 
raptou, seduziu, abusou e abandonou sua filha Rosa Maria da Apresentação, 
sugerindo que se defira o requerimento por consulta do almirantado, evitando 
causas civis demoradas e caras, que se conceda dote a menina, pagos dos 
ordenados do militar da marinha, caso este não case com ela. 
o segundo, do desembargador que serve de chanceler regedor, Antônio José Guião, 
ao rei [D. Miguel] sobre não se perdoar o degredo para Castro Marim, de Antônio 
Bento Serrão, pela natureza do seu crime, de ferir um religioso que vinha de uma 
extrema unção a um moribundo. 
Anexo: requerimento, ofício, aviso. 
Obs.: D. José Francisco morre em meados de1808.  
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 19. 
 

20-  [ant. 1800] 
LISTAS (4) dos embaixadores, enviados extraordinários e ministros das Cortes 
estrangeiras em Lisboa; 
dos mesmos, sendo que portugueses nas Cortes estrangeiras; 
dos cônsules estrangeiros em Portugal; 
e dos cônsules portugueses nos Reinos estrangeiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 20. 
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21-  1801, Fevereiro, 14 – 1802, Março, 16 
OFÍCIOS (6) o primeiro do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo 
Inácio de Pina Manique ao [secretário de Estado da Fazenda e presidente do Real 
Erário] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre os agentes da intranquilidade do 
Reino, mencionando os ciganos e vadios que abalam o sossego das mais diversas 
províncias, roubando e assassinando comerciante e pessoas do povo que tentam 
resistir, a entrada de estrangeiros, muitos jacobinos, informando o grande número 
deles que teve de expulsar do Reino, para evitar revoltas na população; 
os demais dirigidos ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] 
o segundo, do primeiro tenente e comandante João Luís Moreira, sobre o ataque a 
um corsário inimigo na costa de Faro, informando detalhadamente o combate, os 
feridos e mortos de cada lado;  
o terceiro e o quarto, remetendo requerimentos para serem avaliados e uma carta 
do cônsul português em Tânger, respectivamente; 
o quinto e o sexto, do [secretário de Estado da Guerra] D. João de Almeida de Melo 
e Castro, sobre se levantar a quarentena a pedido do cônsul geral da América, 
Thomas Bulkeley.  
Anexo: ofícios (cópias) lembrete, relação, sentença (cópia) cópias de ofícios em 
inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 21. 
 

22-  [ant. 1802, Janeiro, 23] 
REQUERIMENTO de Nicolau Woolfe ao príncipe regente [D. João] solicitando 
revisão de suas sentenças, devido a injustiça cometida, visto ter se batido com 
bravura contra uma embarcação francesa, e não ter tido culpa de ter perdido o 
bergantim Minerva na luta. 
Anexo: requerimentos, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 22. 
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23-  1802, Novembro, 8 – 1811, Julho, 21 
OFÍCIOS (4) o primeiro, do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário em 
Paris] D. José Maria de Sousa, ao [enviado extraordinário e ministro 
plenipotenciário de Portugal na Inglaterra] D. João de Almeida de Melo, 
remetendo os cumprimentos de sua esposa para o dito signatário e sua esposa D. 
Isabel; 
o segundo, do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra] Cipriano 
Ribeiro Freire ao [governador do Reino e secretário da Marinha em Portugal] D. 
Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] remetendo as cartas de Juan Batista Antoine, em 
Alicante, sobre a movimentação dos navios de guerra franceses que saem de várias 
partes da França e passam por Alicante e dos corsários franceses que se preparam 
para saquear as costas espanhola e portuguesa. 
o terceiro, do cônsul em Messina, Antônio Maria Calvet ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde das Galveias [D. João de Almeida de 
Melo e Castro] solicitando o pagamento de ordenados atrasados visto ter saído de 
Trieste por causa da ocupação e ter perdido seus bens lá. 
Anexo: ofícios (cópias) ofícios. 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 23. 
 

24-  [ant. 1807] – 1825, Março, 21, Lisboa 
OFÍCIOS (4) o primeiro do vice-cônsul de Nápoles em Lisboa, João Batista de 
Queirós, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] visconde 
de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] remetendo 
quatro planos que interessariam a coroa portuguesa, o primeiro sobre a 
reabilitação da casa da moeda, o segundo sobre o comércio, o terceiro sobre os 
incêndios e o último sobre o estado da lavoura; 
o segundo, uma minuta, sobre correspondência de cônsules diversos; 
o terceiro, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim 
José Monteiro Torres remetendo ofício do cônsul de Bristol; 
o quarto, do [secretário de Estado da Fazenda] D. Miguel Antônio de Melo, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro 
Torres, sobre uma carruagem que vem de Londres para uso do rei.  
Anexo: lembretes, cartas, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 24. 
 

25-  1819, Janeiro – Dezembro, Lisboa 
OFÍCIOS (11) do guarda-mor da Casa da Suplicação, Roberto Gonçalves Coelho, 
remetendo lista dos presos na capital sentenciados ao degredo no ultramar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 25. 
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26-  1821, Setembro, 18, Porto 
OFÍCIO da comissão fiscal do Porto, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres, informando seu parecer sobre 
o requerimento de João Jacinto Teixeira, que pede seu emprego de guarda-menor 
dos lastros no Rio Douro de volta. 
Anexo: carta, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 26. 
 

27-  1824, Julho, 14 – 1825, Março, 25 
OFÍCIOS (11) o primeiro do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros] 
marquês de Palmela [D. Pedro de Sousa Holstein] ao [secretário de estado da 
Guerra e interinamente da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], 
conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real] remetendo o 
requerimento do cônsul geral de Portugal na Rússia, que pede o lugar de 
comissário geral da Marinha Real nos portos da Rússia e do mar Báltico; 
o segundo, do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros] marquês de 
Palmela [D. Pedro de Sousa Holstein] à Secretária de Estado da Marinha e 
Ultramar, remetendo os documentos relativos a falta de pagamento do prático 
Antônio Ferreira, 
o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, do [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros] D. Miguel Antônio de Melo, ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres, respectivamente sobre se 
preparar um escaler para receber o embaixador da Espanha; estar pronta a fragata 
Princesa que irá conduzir o marquês da Palmela, embaixador em Londres; a 
licença que foi dada a Lucas de Seabra para acompanhar o conde de Subserra a 
Madri; as ordens para Silvestre Pinheiro Ferreira partir para Londres na fragata 
Princesa; 
o sétimo, o oitavo e o nono do [secretário de Estado da Guerra] conde de Porto 
Santo [Antônio de Saldanha da Gama] ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres, respectivamente sobre a 
partida da fragata Princesa no dia 23 de Março; o possível atraso desta fragata, 
caso o marquês de Palmela queira demorar-se mais alguns dias; a partida inadiável 
do marquês no próximo dia 28 de Março de 1825; 
o décimo, do [cônsul de Portugal em Gibraltar] José Agostinho Parral ao secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar [Carlos Honório de Gouveia 
Durão] sobre a entrada de embarcações inglesas em Gibraltar. 
Anexo: requerimento, lembrete, ofícios, conhecimento. 
Obs.: D. Miguel Antônio de Melo é secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros 
apenas em Janeiro de 1825, no resto do ano ele é secretário de Estado da Fazenda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 27. 
 

28-  1829, Setembro, 24, Lisboa 
AVISO (minuta) sobre os lugares vagos no Colégio Militar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 28. 
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29-  1832, Outubro, 17, Lisboa 
REQUERIMENTO do cônsul espanhol em Setúbal, Manuel José Gargamala, 
solicitando permissão para mandar dois barcos pequenos com sal para seus 
correspondentes em Sines e Odemira, trazendo de lá outros gêneros. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pasta 29. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 18 (1619-1833) 
N.º de pastas descritas: 54 
Assuntos: Cordoaria; direitos reais do consulado; açúcar do Brasil; contratos da aguardente e 
chocolate; juros no Conselho Ultramarino; pedidos de ajudas de custo; presos; estado de 
saúde dos presos; degredo; correio para Brasil; cronista do Ultramar; adminsitração do 
correio geral; perdão e comutação de penas; militares degredados para o ultramar; pensão 
para os correios das secretarias de Estado. 
 

1-  1619, Fevereiro, 20, Lisboa 
CARTA de Manuel Nogueira ao rei [D. Filipe II] sobre os fios que o mestre da 
Cordoaria de Belém, Antônio Fernandes e seu irmão, venderam ilegalmente a 
pescadores de Cascais, e por isso estão na cadeia, esperando resolução. 
Anexo: planta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 1. 
 

2-  ����1626, Novembro, 18, Lisboa 
CONSULTAS (3), a primeira (minuta), do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe 
III], sobre o que se escreve à câmara da Bahia para se reduzir o presídio e tirar o 
sustento dele do açúcar; 
a segunda, do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III], sobre o dinheiro 
necessário para o carrego [?] das madeiras que estão cortadas na Pederneira [atual 
Nazaré]; a retirada de amarras e âncoras do galeão “São Bento” e do navio 
“Conceição”; e o dinheiro que pede João de Midisabal [sic] para a Fábrica das 
Armas de Barcarena; e 
a terceira, do Conselho Ultramarino ao príncipe regente [D. Pedro], sobre o que 
pedem os contratadores da aguardente, chocolate e mais bebidas, para que as 
autoridades no Brasil, Cabo Verde, Angola, São Tomé e Maranhão tomem as 
aguardentes que forem achadas sem o selo da mesa do estanco do dito contrato. 
Anexo: cartas régias (cópias de capítulos), requerimento, consulta, contrato, 
decreto. 
Obs.: documento impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 2. 
 

3-  [ant. 1735, Dezembro, 9] 
REQUERIMENTO do contratador dos direitos reais do consulado da entrada e 
saída da casa da Índia, Manuel Dantas Amorim, ao rei [D. João V] solicitando que 
na porta da Casa da Índia, junto com o porteiro tenha um feitor seu para conferir 
os bilhetes e fazendas que saírem, a fim de proteger os privilégios de seu contrato. 
Anexo: carta, instrumento em pública forma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 3. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

4-  1740, Fevereiro, 18, Lisboa 
MEMÓRIA sobre os meios para se evitar a ocorrência de delitos na Corte, 
prendendo os delinquentes, aumentando o número de alcaides e escrivães em cada 
bairro e pondo dois corregedores do crime nos bairros da Mouraria e de Santa 
Catarina, entre outras intervenções. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 4. 
 

5-  1745, Agosto, 22, Lisboa 
ALVARÁ da rainha D. Mariana de Áustria concedendo ao monge da Ordem de 
São Benardo, Antônio Botelho, o cargo de cronista do Reino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 5. 
 

6-  [ant. 1754, Setembro, 11] – [ant. 1805, Lisboa] 
REQUERIMENTOS (3) os dois primeiros ao rei [D. José] o primeiro, do correio-
mor do Reino, José Antônio de Sousa Coutinho da Mata, solicitando assento no 
Conselho Ultramarino dos juros que recebeu pela venda de umas casas ao serviço 
real situadas na Calçada de São Francisco; 
o segundo, do cavaleiro fidalgo Sebastião da Silva Torres, filho do correio-mor de 
Santarém, solicitando um hábito da Ordem de Cristo, com tença efetiva e uma 
ajuda de custo, pois está com praça assentada para servir na Índia; 
o terceiro, do correio da secretaria de Estado, Antônio José Vasques, solicitando 
ajuda de custo para enviar seus dois filhos para a escola. 
Anexo: lembrete, certidão, instrumento em pública forma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 6. 
 

7-  1772, Fevereiro, 22 [Lisboa] 
AVISO (cópia) do [secretário de Estado do Reino e Mercês] marquês de Pombal 
[Sebastião José de Carvalho e Melo] ao [procurador da Fazenda] José da Costa 
Ribeiro, ordenando que se veja na Junta da Administração do Tabaco o 
requerimento de José Antônio Catelan, modificando-se as condições de seu 
contrato até serem admissíveis, ouvindo por escrito os administradores do estanco 
do sabão. 
Anexo: requerimentos (cópias) carta (cópia) despacho, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 7. 
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8-  1776, Fevereiro, 7 – 1800, Maio, 29 [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) sendo os 2 primeiros do [comandante] do Presídio do Lazareto, 
tenente Antônio Paulo da Costa ao [secretário de Estado de Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro] encaminhando relações de presos que haviam chegado 
àquele presídio; 
o terceiro, do inspetor da Real Cordoaria da Junqueira, Pedro de Mendonça de 
Moura, ao [secretário de Estado de Marinha e Ultramar] Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, encaminhando lista de oficiais cordoeiros daquela cordoaria que 
mereciam receber aumento; 
o quarto, de Manuel Francisco da Silva Veigas Magno de Moura ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre 
a prisão de Manuel José Machado no Presídio da Trafaria e sobre o aviso a respeito 
do encaminhamento de outros presos; 
o quinto, do superintendente da Marinha Real, Francisco de Almada Mendonça, ao 
mesmo secretário, encaminhando a relação das embarcações que transportariam 
presos, comboiadas pelo bergantim Real João e pela escuna Real Pedro. 
Anexo: relações, lembrete, certidão, aviso. 
Obs.: não consta a lista mencionada no terceiro ofício. 
zeloso 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 8. 
 

9-  [ant. 1783, Maio, 13 – 1803, Janeiro, 31. 
OFÍCIOS (2) sendo o primeiro ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre o soldado que o rei havia mandado 
soltar, por intermédio do [conselheiro de Estado], duque de Lafões e o segundo 
(minuta) do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João 
Filipe da Fonseca] solicitando que fosse atendido o pedido do filho do correio 
daquela secretaria, já que este não tinha o mesmo mau caráter do pai. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 9. 
 

10-  1783, Setembro, 16-24 [Lisboa] 
RELAÇÕES (8) 7 delas assinadas pelo [comandante] do Presídio do Lazareto, 
tenente Antônio Paulo da Costa, sendo 4, de presos doentes da cadeia do Limoeiro, 
que tinham sido levados àquele Presídio; 2 do estado de saúde dos presos que 
podem ser transportados; outra, de sentenciados que haviam ficado na cadeia, 
informando suas sentenças e culpas, e a última, listando as roupas trazidas pelos 
prisioneiros que chegaram no dia 16 de setembro.  
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 10. 
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11-  1784, Agosto, 17 [Lisboa] 
OFÍCIO do [presidente do Conselho Ultramarino] conde de Resende [D. Antônio 
José de Castro] ao [secretário de Estado de Marinha e Ultramar] Martinho de Melo 
e Castro, solicitando informações sobre a exploração do coral nas costas do 
Algarve e o pagamento do respectivo dízimo, e consultando sobre quais as 
providências a tomar relativamente a esta questão. 
Anexo: provisão, alvará, fatura. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 11. 
 

12-  1786, Junho, 6 – 1803, Outubro, 19 [Lisboa] 
AVISOS (6) sendo o primeiro do [presidente do Conselho Ultramarino] conde de 
Resende [D. Antônio José de Castro] ao [secretário de Estado de Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre a exploração do coral nas costas do 
Algarve; 
os demais, do [secretário de Estado do Reino e Mercês] visconde de Balsemão, D. 
Luís Pinto de Sousa Coutinho, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] sobre o transporte dos réus sentenciados para os seus respectivos lugares 
de degredo. 
Anexo: ofício (cópia de capítulo) relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 12. 
 

13-  1787, Outubro, 28 – 1793, Março, 7 
AVISOS (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, ao Correio-mor do Reino, todos relativos à ordens 
reais para que se pusessem cavalos de Posta à disposição de diferentes autoridades 
e nobres, que delas necessitavam para seus deslocamentos pelo país. 
Anexo: lembrete [ant. 1801] de D. Rodrigo de Sousa Coutinho [ao oficial-maior 
João Filipe da Fonseca] para que se estabeleça uma casa de “posta e correio” entre 
Elvas e Badajós, 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 13. 
 

14-  1793, Outubro, 7 – 1796, Dezembro, 26, Queluz. 
AVISOS (4) sendo os 3 primeiros (minutas) do [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro ao provedor da Casa da Índia, 
tratando de prisioneiros que se acham no Presídio da Trafaria; 
o quarto, do [ministro assistente ao despacho e secretário de Estado dos Negócios 
do Reino] marquês [de Ponte de Lima], mordomo-mor [D. Tomás Xavier de Lima 
Vasconcelos Brito Nogueira Teles da Silva] ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho sobre a ordem real para 
que 3 prisioneiros fossem transferidos do presídio do Lazareto para a cadeia do 
Limoeiro.  
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 14. 
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15-  [ant. 1795, Outubro, 3 – ant. 1821, Março, 20] 
REQUERIMENTOS (5) sendo os 3 primeiros, à rainha [D. Maria I] o quarto, ao 
príncipe regente [D. João] e o quinto ao rei [D. João VI] o primeiro, o segundo e o 
terceiro, do mestre e administrador da Real Fábrica da Cordoaria, Antônio Batista 
de Sá, o primeiro, solicitando que se ordenasse aos chefes de divisão das armadas 
reais e ao patrão-mor do Real Arsenal da Marinha, que passassem certidão dos 
bons serviços e da retidão do requerente, no exercício do cargo que ocupava;  
o segundo, solicitando que fosse aumentado o seu salário; 
o terceiro, solicitando que o capitão de mar e guerra, Mateus Pereira de Campos, 
atestasse sobre o bom estado dos cabos e das enxárcias fabricados por aquela 
cordoaria; 
o quarto, do feitor da Real Fábrica da Fiação e Tecidos de Algodão e Lonas, José 
Leal, solicitando que fosse passado ao cargo de administrador com o mesmo 
vencimento da Oficina da Fiação do Algodão; 
o quinto, do apontador e fiel do Laboratório do Algodão e Tecido de Lona na Real 
Cordoaria, solicitando aumento de seu vencimento, já que estava exercendo dois 
ofícios 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 15. 
 

16-  ����1798, Março, 1 – 1800, Abril, 15, Lisboa 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, o primeiro, do juiz de fora Vicente 
José Ferreira Cardoso da Costa, desculpando–se por seus criados não terem 
atendido ao pedido de um correio para fornecimento de bestas, a fim de 
transportar a correspondência daquele secretário; e 
o segundo, de José Lopes de Abreu, desculpando–se por não ter pronto um 
bergantim seu para o próximo sábado, mas oferecendo outras possibilidades de 
partida de embarcações que se dirigiam à Ásia, África e ao Brasil, em data mais 
favorável. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 16. 
 

17-  ����1798, Abril, 23 – 1800, Maio, Lisboa 
OFÍCIOS (6) do [diretor-geral dos correios] José Barreto Gomes, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, tratando, respectivamente, das atividades dos correios marítimos, da 
sua arrecadação, dos negociantes envolvidos e dos prejuízos dos atrasos dos 
paquetes; da fixação das datas de partidas do correio do Rio de Janeiro e o 
interesse dos negociantes nestas datas; da organização da distribuição postal, 
questões do atraso de correspondência e sobre o cumprimento do alvará dos 
correios marítimos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 17. 
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18-  ����1799, Setembro, 27 – 1821, Julho, 18 [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) do [diretor-geral dos correios] José Barreto Gomes ao [oficial–maior 
da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos] João 
Filipe da Fonseca, sendo o terceiro, a Lourenço Antônio de Araújo, tratando da 
demora da entrega ao correio, da correspondência vinda do Brasil, citando o 
capítulo 11 do Alvará dos Correios Marítimos, sobre o socorro do despachado para 
o Estreito e sobre a remessa de algumas leis de interesse do destinatário. 
Anexo: recibo, aviso, ofício (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 18. 
 

19-  1801, Janeiro, 1810. 
RELAÇÕES (10) dos nomes dos correios e das despesas mensais de cada um. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 19. 
 

20-  1804, Fevereiro, 28 – 1807, Fevereiro, 16 [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] o 
primeiro, do juiz dos degredados, José [...] Cardoso, sobre o pedido de perdão de 
Custódio Teixeira, condenado ao degredo; 
o segundo, do comandante do presídio da Torre de São Julião, capitão de mar e 
guerra, Antônio Elesbão Xavier de Almeida, sobre a entrega ao juiz dos 
degredados do soldado do regimento de artilharia do exército nº 1, Antônio 
Joaquim da Silva; 
o terceiro, do marquês [de Belas] regedor [D. José Luís de Vasconcelos e Sousa], 
sobre 38 condenados que deveriam ir para Castro Marim em iates da Marinha; 
o quarto (minuta) do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, 
João Filipe da Fonseca] sobre um correio daquela Secretaria que havia falecido no 
Hospital do Arsenal da Marinha.  
Anexo: lembretes, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 20. 
 

21-  ���� [ant. 1805, Fevereiro, 23 – ant. 1810, Agosto, 27] 
REQUERIMENTOS (3) ao príncipe regente [D. João] o primeiro, do cadete que fora 
do regimento da artilharia da Corte da companhia de Ponteneiros, Joaquim 
Antônio de Melo, solicitando que fosse solto, uma vez que fora preso pela segunda 
vez, por equívoco; 
o segundo, de Leopoldo José do Vale, cuja pena de degredo fora comutada para a 
pecuniária, mas ainda não conseguira reunir a quantia devida, solicitando que se 
desse conhecimento deste fato ao encarregado dos degredados e lhe avisasse que 
ele estava providenciando aquele pagamento; 
o terceiro, do moleiro do lugar de Tramagal, termo da vila de Abrantes, José da 
Fonseca, solicitando que se passasse ordens para a sua soltura, pois já obtivera o 
perdão real da pena de degredo para o Maranhão. 
Anexo: certidões, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 21. 
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22-  [ant. 1805, Agosto, 12 – ant. 1807, Agosto, 29] 
REQUERIMENTOS (3) ao príncipe regente [D. João] o primeiro, do presbítero 
regular da Congregação do Oratório, Antônio Álvares, solicitando o assentamento 
da sua nomeação para cronista do Ultramar, no lugar do falecido Francisco José da 
Serra; 
o segundo, de João Pedro Ribeiro, por seu procurador João [...] solicitando o 
assentamento de sua nomeação para o cargo de cronista do Ultramar; 
O terceiro, de João Pedro Ribeiro, por seu procurador José João Dias da Silva, 
solicitando o cargo de cronista do Ultramar, por morte de seu titular, o padre 
oratoriano, Antônio Álvares.  
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 22. 
 

23-  1806, Julho, 17 [Lisboa] 
RELAÇÃO, assinada pelo [presidente ? da Real Junta da Fazenda da Marinha] 
Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, das contas da Real Fábrica de Cordoaria da 
Junqueira relativas ao primeiro semestre de 1806. 
Anexo: representação, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 23. 
 

24-  1808, Setembro, 7 [Lisboa] 
INVENTÁRIO da Real Fábrica de Cordoaria da Junqueira, com suas oficinas de 
assedadores [no documento, “cedadores”, isto é, quem separa a estopa e apura o 
fio fino] da lavragem, da estufa, da acochada [no original, da “coxa”, isto é, onde se 
torce o fio] do murrão [corda que, quando inflamada, dá fogo às peças de 
artilharia] da fiação, dos teares de meias, de tecer pano, dos torneiros, dos 
carpinteiros e a das lonas, além do armazém do linho, abegoaria, serralharia, 
cozinha dos presos, casa dos mantimentos, capela e das ferragens pertencentes à 
obra dos veleiros.  
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 24. 
 

25-  [ant. 1811, Outubro, 16] 
PRECATÓRIO para levantamento de penhoras, feito a pedido do correia-mor do 
Reino, Joaquina Rosa José da Câmara, contra D. João Manuel de Meneses e D. 
Francisco de Meneses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 25. 
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26-  [ant. 1814, Dezembro, 22 – ant. 1826, Janeiro, 18] 
REQUERIMENTOS (3) sendo o primeiro, do mestre e administrador da Real 
Fábrica de Cordoaria da Junqueira, Antônio Batista de Sá, ao príncipe regente [D. 
João] solicitando que seu lugar não fosse passado a seu contramestre, José Pereira 
Soares, pois, apesar dos seus 43 anos de serviço, ainda podia servir perfeitamente; 
o segundo, de Luís Antônio Leiro, filho do criador da Real Fábrica de Cordoaria, 
queixando-se do mau estado a que havia chegado aquela fábrica; 
o terceiro, do ex- feitor do laboratório da Cordoaria, depois escrivão da receita e 
despesa do Recolhimento de Santa Margarida de Certona e da Administração dos 
Órfãos e Expostos do Colégio de Santo Antônio e do de São Paulo, Antônio José 
Leal, ao rei [D. João VI] solicitando um aumento na sua remuneração relativa a 
estes últimos encargos. 
Anexo: alvará, certidão, lembrete, portarias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 26. 
 

27-  1816, Março, 15 
CONSULTA da Real Junta da Fazenda da Marinha ao príncipe regente [D. João] no 
qual se expõe as precauções a tomar para impedir que o mar invada a Estrada da 
Junqueira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 27. 
 

28-  [post. 1816] 
CARTA ao rei [D. João VI] comentando o mau estado em que se achava a Real 
Fábrica de Cordoaria da Junqueira, apontando os defeitos que o autor via no seu 
funcionamento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 28. 
 

29-  1817, Novembro – 1819, Abril. 
RELAÇÕES (2) dos avisos entregues na Administração do Correio Geral. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 29. 
 

30-  ����1819, Fevereiro, 18 [Lisboa] 
CARTA dos governadores do Reino ao rei [D. João VI] sobre a resolução real de 
incrementar as comunicações entre o Reino e os principais portos da América 
Portuguesa, por meio dos Correios Marítimos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 30. 
 

31-  1819, Março, 16. 
PARECER do Conselho Ultramarino ao rei [D. João VI] sobre as pretensões do 
pregador régio, D. Antônio d´Anunciação Avelino, de ser o cronista das conquistas 
ultramarinas, posto ocupado pelo desembargador e professor de Diplomática, João 
Pedro Ribeiro.  
Anexo: parecer, cartas, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 31. 
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32-  ����1821, Setembro, 16 – Novembro, 30 [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) o primeiro e o terceiro, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha (e Domínios Ultramarinos)] Joaquim José Monteiro Torres; o primeiro, do 
diretor-geral dos Correios, José Barreto Gomes, sobre a portaria que manda esperar 
20 dias para que se possa entregar correspondência às embarcações que vão para a 
América; 
o segundo, de Anselmo José Braamcamp a Francisco Maximiliano de Sousa, 
solicitando o envio de uma lista das autoridades e repartições públicas do Reino e 
do Ultramar, para se lhes enviar o regulamento dos Correios; e 
o terceiro, do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra no 
Brasil] Silvestre Pinheiro Ferreira, encaminhando ofício do diretor-geral dos 
Correios, José Barreto Gomes, sobre a saída do correio marítimo para as ilhas dos 
Açores e Madeira. 
Anexo: lembrete, ofícios, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 32. 
 

33-  ����1823, Março, 10 [Lisboa] – [1833] Setembro, 10 [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) o primeiro, do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra] Silvestre Pinheiro Ferreira ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha] Inácio da Costa Quintela, participando a chegada e a partida das 
primeiras malas da nova posta diária de Lisboa para o Porto, nos dias em que não 
houvesse correios; e 
o segundo, de [...] de Almeida Garret, sobre a necessidade de regularidade no 
serviço dos Correios junto às repartições públicas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 33. 
 

34-  ����1823, Maio, 14 – 1826, Agosto, 22, Lisboa, Leiria, Porto 
LETRAS DE SEGURO do Correio (4), sendo duas dos Correios de Leiria e duas do 
Porto, para o administrador do seguro do Correio de Lisboa, a fim de que ele 
entregasse prêmios de seguro aos devidos destinatários. 
OFÍCIOS (4) do diretor-geral dos Correios, José Barreto Gomes, para o [oficial–
maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João Filipe da Fonseca], 
avisando das datas e horários para a entrega das malas postais em embarcações 
que partiriam para Pernambuco, Maranhão, Rio de Janeiro e ilha da Madeira. 
Anexo: despacho. 
Obs.: documentos impressos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 34. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

35-  1824, Janeiro, 3 – 1825, Janeiro, 4 
OFÍCIOS (4) e PORTARIA do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros] 
marquês de Palmela [D. Pedro de Sousa Holstein] ao [secretário de Estado da 
Guerra, interino da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho] conde 
de Subserra [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real] os ofícios sobre situação 
funcional de alguns servidores do Correio e envio do regulamento geral daquela 
repartição e a portaria sobre a regulamentação das pensões das viúvas e filhas dos 
correios falecidos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 35. 
 

36-  [ant. 1824, Março, 31 – ant. 1832, Novembro, 3] 
REQUERIMENTOS (7) sendo 4 ao rei [D. João VI] 1 à princesa regente [D. Isabel 
Maria] e 2 ao rei [D. Miguel] o primeiro, do fiel e ex-apontador do Real Laboratório 
dos Algodões e Tecidos de Lona, Antônio Joaquim Leal, solicitando aumento de 
vencimentos, pois seu trabalho tem sido acrescido com a distribuição do algodão 
para a confecção de meias e bonés para a tropa; 
o segundo, da viúva de Francisco Gonçalves, Margarida Rosa, solicitando um 
lugar no Colégio da Real Cordoaria para um filho seu, em atenção aos serviços 
militares prestados por seu marido; 
o terceiro, do oficial de cordoeiro da Real Fábrica da Cordoaria, Gregório José 
Correia dos Santos, solicitando abono pelos dias em que não tem trabalhado para 
poder pagar a botica e o cirurgião que o atenderam em sua moléstia; 
o quarto, do contra-mestre da Real Fábrica da Cordoaria, Joaquim José Maia, 
solicitando aumento em seus vencimentos pelo trabalho adicional que tem com as 
peças de lona; 
o quinto, do contra-mestre da Real Fábrica da Cordoaria, Manuel de Almeida, 
solicitando aumento de vencimentos por seu trabalho com o ensino dos 
aprendizes;  
o sexto, do fiel das oficinas de algodão e lonas da Real Fábrica da Cordoaria, 
Antônio Joaquim Leal, solicitando que fosse pago algum vencimento nos meses 
nos quais não lhe era atribuído trabalho, devido à sua penosa situação financeira;  
o sétimo, do correio da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, que se 
encontrava preso, José Romão da Cruz, solicitando ser perdoado, pois entregara 
involuntariamente um aviso falso. 
Anexo: lembretes, requerimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 36. 
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37-  1825, Janeiro, 9 – Agosto, 5 
CARTAS (7) do juiz dos degredados, Francisco Raimundo da Silva, ao rei [D. João 
VI] a primeira, comunicando não haver registro de sentença do réu Cristóvão 
Maria Veloso Boquete; 
a segunda, sobre o deslocamento para a Cova da Moura do réu Francisco 
Rodrigues; 
a terceira, lamentando não ter elementos para informar sobre o requerimento de 
Maria Joaquina, que solicitava perdão da culpa do marido José Caveira; 
a quarta, lamentando não ter elementos para informar sobre a culpa do soldado do 
regimento de infantaria nº 15, que fora preso, Francisco Gomes; 
a quinta, afirmando que o rei poderia ter comiseração? para com o condenado da 
Relação do Porto, João Soares, pois nada fizera com a faca que portava, quando da 
sua prisão. 
a sexta, informando não haver naquele juízo nenhuma sentença relativa a José 
Maria Esteves; 
a sétima, informando que José Joaquim Peixoto ainda se achava em Lisboa, 
aguardando a embarcação que o levaria a seu destino. 
Anexo: lembretes, informações, cartas, requerimentos, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 37. 
 

38-  1825, Janeiro, 24 – Agosto, 9 [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do juiz dos degredados, Francisco Raimundo da Silva, ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] José Joaquim Monteiro Torres, o 
primeiro, solicitando as providências para a soltura do trabalhador José Nunes, 
que se achava na Cova da Moura, condenado a degredo para Cabo Verde; 
o segundo, comunicando que fosse suspensa a viagem de degredo para Angola do 
réu João Moreira, pois ainda não havia a resolução real definitiva; 
o terceiro, sobre a soltura dos réus João dos Santos, Bento Bernardo Garrás, 
Joaquim Gonçalves Rosa Manuel Caetano e Antônio Marques, que estavam na 
Cova da Moura aguardando o degredo para Angola. 
O quarto, sobre a suspensão do embarque do preso Antônio João Cabral de Melo e 
Pinto, até que se decidisse sobre o requerimento que este réu fizera à Mesa do 
Desembargo do Paço. 
Anexo: lembrete, requerimento, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 38. 
 

39-  1825, Junho, 9 – Agosto, 31 [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros] conde de Porto 
Santo [Antônio Saldanha da Gama] ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres, o primeiro, encaminhando o 
decreto que regulamentava a questão das pensões dos correios das secretarias de 
Estado; 
o segundo, sobre as pensões a serem concedidas aos correios de boa conduta. 
Anexo: decreto, regulamento, informação (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 39. 
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40-  1826, Abril, 19 – Julho, 9. 
RECIBOS (5) o primeiro, de Gaspar Feliciano de Moraes, acusando ter recebido na 
secretaria de Estado dos Negócios do Reino, o relatório do [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres;  
o segundo e o terceiro, de João Braz de Oliveira, relativos à entrega, na 
Administração Geral dos Correios e Postas, de sacos de cartas para o secretário de 
Estado dos Negócios da Justiça;  
o quarto, do oficial de divisão, Piloto, sobre a entrega, feita pelo correio da 
secretaria de Estado (sic) Joaquim José de Faria, de 3 ofícios dirigidos ao presidente 
do correio, Infante D. Sebastião; 
o quinto, do conselheiro Freitas, acusando ter recebido do correio Manuel de 
Sousa, uma pasta com alvarás. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 40. 
 

41-  1825, Janeiro, 24 – Agosto, 9 [Lisboa] 
OFÍCIO do juiz dos degredados, Antônio José Soeiro de Gouveia, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, José Joaquim Monteiro Torres] sobre 
a transferência que ordenara de 173 réus dos presídios do Castelo, Limoeiro e 
Belém para a Cova da Moura.  
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 41. 
 

42-  1826, Outubro, 25 – Dezembro, 30, Lisboa 
CARTAS (4) do desembargador juiz dos degredados, Isidoro Antônio do Amaral 
Semblano, à princesa regente [D. Isabel Maria] a primeira, sobre o indulto a 
Evaristo da Silva;  
a segunda e a terceira, sobre remessa de degredados para a Cova da Moura; 
a quarta, sobre a não existência, naquele juízo, de registro de sentença dos 2 réus 
soldados Francisco Duarte e Luís Antônio. 
Anexo: lembrete, aviso, carta, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 42. 
 

43-  1827, Outubro, 19 – 1828, Junho, 28 [Lisboa] Beja. 
OFÍCIOS (3) sendo o primeiro e o segundo, do sub-inspetor geral dos Correios e 
Postas do Reino, José Basilio Rademaker, ao conselheiro Manuel José Maria da 
Costa e Sá tratando do envio de 30 exemplares do decreto nº 47, e o terceiro, de 
Manuel José de Moraes àquele inspetor, sobre o fato da abertura de cartas, por 
engano, por parte de um corregedor e dos problemas advindos deste fato. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 43. 
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44-  1828, Junho, 2 – Setembro, 21 Lisboa 
OFÍCIOS (2) sendo o primeiro, do desembargador juiz dos degredados, Isidoro 
Antônio do Amaral Semblano, sobre a remessa de degredados para a Cova da 
Moura e o segundo, do juiz do crime do bairro de Santa Catarina, servindo de juiz 
dos degredados, Manuel Monteiro da Fonseca [...] ao secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, José Antônio de Oliveira Leite de Barros, sobre o 
requerimento de José Luís Rodrigues que pedia perdão do degredo a que fora 
condenado. 
Anexo: lembretes, carta, aviso, listas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 44. 
 

45-  1828, Junho, 7 [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros] conde de Barbacena 
[Francisco Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro] ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar] José Antônio de Oliveira Leite de Barros, 
para que fossem recolhidos às cadeias os degredados que estivessem no presídio 
da Cova da Moura, pois só deviam ser mandados para lá nas vésperas do 
embarque para os respectivos destinos, podendo-se assim, dispensar parte da 
guarda que ali servia, pois era necessário diminuir o número da guarnição da 
capital. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 45. 
 

46-  1828, Setembro, 12 [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros] visconde de Santarém 
[Manuel Francisco de Barros e Sousa Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa] ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, José Antônio de 
Oliveira Leite de Barros, ordenando que uma das vagas de correio da secretaria da 
Marinha e Ultramar deveria ser dada ao correio Jerônimo Lucas. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 46. 
 

47-  1828, Outubro, 1 –1833, Setembro, 10 [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do [secretário de Estado da Guerra] Cândido José Xavier, ao secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Francisco Simões Margiochi, o 
primeiro, sobre os vencimentos dos correios desta secretaria que estavam para se 
aposentar;  
o segundo, para que fosse comunicado à secretaria da guerra quantas cavalgaduras 
seriam necessárias para o serviço da secretaria da Marinha e Ultramar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 47. 
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48-  1828, Outubro, 30 – 1830, Abril, 29, Lisboa 
CARTAS (4) do desembargador juiz dos degredados, Isidoro Antônio do Amaral 
Semblano, ao rei [D. Miguel] a primeira, informando não estar em nenhuma cadeia 
da capital, o soldado de cavalaria da guarda real da polícia da cidade do Porto, 
Manuel Dias; 
A segunda, sobre o perdão do degredo alcançado pelo réu Francisco de Paula que 
já havia sido remetido para a Cova da Moura;  
a terceira, explicando o atraso do envio das relações dos degredados, por haver um 
só escrivão naquele juízo; 
a quarta, sobre o envio, para a Cova da Moura, do soldado do extinto regimento de 
cavalaria, José Antônio Gomes. 
Anexo: lembretes, avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 48. 
 

49-  1829, Maio, 1 – Julho, 14. 
CARTAS (3) do desembargador que serve de chanceler e de regedor, Antônio José 
Guião, ao rei [D. Miguel] a primeira, sobre o pedido de perdão do réu condenado a 
degredo em Cabo Verde, Manuel Joaquim Hilário; 
a segunda, sobre o pedido de perdão do réu condenado a degredo em Cabo Verde, 
Joaquim de Lima; 
a terceira, sobre o pedido de comutação de pena do réu americano, João Batista 
Galigot e inglês, Roberto Edward.  
Anexo: ofícios, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 49. 
 

50-  1831, Novembro, 26 [Lisboa] 
AVISO do [secretário interino de Estado dos Negócios Eclesiásticos e Justiça] Luís 
de Paula Furtado de Castro do Rio de Mendonça ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite 
de Barros] encaminhando o decreto pelo qual ficava estabelecido que os degredos 
para o Ultramar seriam os de mais de 4 anos, localizando os de menos tempo em 
Miranda (Trás-os-Montes) ou em Sagres (Algarve). 
Anexo: decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 50. 
 

51-  1833, Janeiro, 18 - 28 [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) do [secretário de Estado da Guerra] conde de São Lourenço [Antônio 
José de Melo e Silva César e Meneses] ao [secretário de Estado do Reino e da 
Marinha e Ultramar] conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] 
encaminhando relações de réus militares condenados a degredo para o Ultramar. 
Anexo: relações.  
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 51. 
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52-  1832, Junho, 3 – Julho, 27, Lisboa 
OFÍCIOS (4) do Chanceler da Casa da Suplicação que serve de regedor, Antônio 
José Guião ao [secretário de Estado do Reino e da Marinha e Ultramar] conde de 
Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] o primeiro, encaminhando a 
relação dos réus condenados a degredo em Cabo Verde, Moçambique e Rio de 
Sena, por motivos políticos; 
o segundo, solicitando permissão para passar alguns prisioneiros do Limoeiro para 
a Cova da Moura, devido ao seu excesso, o que causava problemas, sobretudo no 
verão; 
o terceiro, encaminhando informação sobre o réu Luís Antônio dos Santos; 
o quarto, encaminhando o pedido do major de artilharia, Luís d´Alincourt, para 
que se perdoasse seu filho, o soldado da artilharia, Maximiano Augusto 
d´Alincourt, condenado a degredo por insubordinação a um sargento de seu 
regimento. 
Anexo: ofícios, relações, lembretes, avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 52. 
 

53-  ����1832, Julho, 28 – Agosto, 17, Porto 
OFÍCIOS (2) do [administrador dos Correios do Porto ?], Antônio de Azeredo 
Teixeira de Carvalho, ao [secretário de Estado da Marinha da regência de D. Pedro 
IV] Agostinho José Freire, o primeiro, queixando–se que alguns mestres de navios 
não estavam obedecendo a prática de avisarem 15 dias antes à Administração do 
Correio sobre a data de suas partidas para o Brasil e ilhas, o que significava grande 
prejuízo para a Fazenda Real e para os particulares; e 
o segundo, encaminhando as cartas destinadas aos oficiais da Esquadra Real e sua 
respectiva relação. 
Anexo: lembrete, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 53. 
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54-  1833, Março, 8 – Maio, 13, [Lisboa], Pedrouços 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado do Reino e dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], os três 
primeiros, do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], conde de 
Barbacena, [Francisco Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro]: o primeiro e 
o segundo, encaminhando a relação dos oficiais militares condenados a degredo; e 
o terceiro, sobre a ordem dada ao Arsenal Real do Exército para aprontar com 
brevidade os uniformes destinados aos degredados; o quarto, do [secretário de 
Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça], Luís de Paula Furtado de Castro do 
Rio de Mendonça, encaminhando o pedido de perdão do réu com degredo para 
Angola, preso na Trafaria, soldado do regimento de cavalaria de Valença, 
Francisco Xavier; e 
o quinto, do [ministro assistente ao Despacho], duque de Cadaval, [D. Nuno 
Caetano Álvares Pereira de Melo], sobre desordens a bordo da rasca [embarcação 
de pesca] “Nossa Senhora das Necessidades” no porto de São Martinho, o que 
provocou a prisão do seu mestre. 
Anexo: relação, ofícios. 
Obs.: Luís de Paula Furtado de Castro do Rio de Mendonça foi funcionário 
integrante do partido miguelista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 18, pasta 54. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 19 (1617-1833) 
N.º de pastas descritas: 21 
Assuntos: cosmógrafo-mor; Real Fábrica de Tecidos; pagamento de ordenados para 
funcionários régios; pássaros, diamantes, sedas, amoreiras; bicho da seda; Casa da Moeda; 
pedras precisosas vindas do Brasil e Ásia; José Maria Arnaud e filhos (epecialistas na 
plantação de amoreiras e fiação de sedas); figos e passas. 
 

1-  [ant. 1617, novembro, 30 – post. 1784] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro do serventuário do cargo de cosmógrafo-mor na 
ausência do proprietário, Manuel de Figueiredo, ao rei [D. Filipe II] solicitando o 
pagamento de seus ordenados atrasados; 
o segundo, ao rei [D. Filipe III] de Valentim de Varona solicitando licença para 
cobrar uma dívida de Filipe Jácome, dos sobejos de um bisalho (pequeno saco) de 
diamantes depositados com D. Manuel da Silva, por ordem da Casa da Índia; 
o terceiro, de Raimundo Pinto de Carvalho à rainha [D. Maria I] solicitando a 
aprovação das condições que oferece para comprar a Real Fábrica de Tecidos de 
Algodão, Estamparia e Tinturaria do Paço da aldeia de Nogueira, termo da vila de 
Azeitão, comarca de Setúbal.  
Anexo: alvará (traslado) atestado, provisões, certidões, condições de compra 
(minutas) decreto (cópia) ofício (minuta) ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 1. 
 

2-  ����1646, Julho, 10 – 1787, Janeiro, 29 
CONSULTAS (4) sendo, a primeira do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] 
sobre a possibilidade do cosmógrafo-mor Antônio de Mariz Carneiro, dar aulas de 
navegação gratuitas por cinco anos em troca de seu degredo, de mesma duração, 
para o Brasil; 
a segunda, a terceira e quarta da Mesa do Desembargo do Paço à rainha [D. Maria 
I] respectivamente sobre o requerimento do juiz da igreja do lugar de Tam, termo 
da vila de Barcelos, que queria por uma barca no rio Cavado para transportar 
passageiros, empregando o dinheiro arrematado nas celebrações da Semana Santa 
naquela igreja, já que o povo dali é muito pobre; a solicitação dos juízes e membros 
da corporação dos ourives de Lisboa, para que a quantia que recebiam dos 
aprendizes do ofício, que lhes fora ordenada aplicar na obra da igreja de São Julião, 
pudesse ser devolvida, pois era destinada aos indivíduos necessitados da sua 
corporação; o requerimento do conde de Óbidos para que a irmandade da Santa 
Casa da Misericórdia suspendesse procedimentos contra ele, até que se liquidasse 
em juízo a dúvida sobre o pagamento de uma dívida. 
Anexo: lembrete, requerimento (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 2. 
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3-  [post. 1706, Dezembro, 9 – 1787, Março, 28, Lisboa, Londres, Miranda, Mirandela, 
Mogadouro,] 
RELAÇÕES (4) a primeira, das despesas feitas com o envio de 19 pássaros que 
vieram de Copenhagen para o [rei D. João V]; 
a segunda, dos preços dos diamantes, segundo seu tamanho e peso, vigentes em 
Londres em Junho de 1734;  
a terceira, dos preços dos fios de seda (pêlos de Turim) 
a quarta, das pessoas que, em várias cidades e vilas de Trás-os-Montes, receberam 
mudas de amoreiras. 
Anexo: lembrete, relações, regimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 3. 
 

4-  ����1752, Abril, 20 – 1781, Novembro, 6, Guimarães, Coimbra [Lisboa]  
OFÍCIOS (4) o primeiro, de Antônio do Couto Ribeiro a Vasco Lourenço Veloso 
sobre a construção de uma fábrica de tecelagem de seda, em Guimarães; 
o segundo, de Alberto Jaquéri de Sales e de João Filipe da Fonseca ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e 
Castro] descrevendo o estado geral da Fábrica das Ferrarias de Tomar e Figueiró, 
constituídas das fábricas do Prado, de Machuca e a da Foz de Alge; 
o terceiro, do [secretário de Estado dos Negócios do Reino], marquês de Pombal, 
[Sebastião José de Carvalho e Melo], ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos] Martinho de Melo e Castro, referindo a 
comissão para tratar da reforma da Universidade de Coimbra e afirmando que 
estimaria ver o destinatário naquela cidade; e 
o quarto, do [provedor da Casa da Moeda ?] José Gomes Ribeiro, ao mesmo 
secretário da Marinha e Ultramar, sobre as pedras preciosas vindas do Brasil e da 
Ásia, que se declara virem nos navios. 
Anexo: relações, carta particular, mapa, inventário (cópia) informação. 
Obs.: para o cargo de José Gomes Ribeiro, ver AHU_ACL_CU_003, Cx. 25, D. 2143 e 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 13. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 4. 
 

5-  1756, Junho, 28 – 1793, Julho, 23, Lisboa 
CERTIDÕES (2) a primeira, passada pelo tenente coronel de infantaria com 
exercício de engenheiro da Corte e arquiteto dos Paços Reais, Carlos Mandel, 
atestando ter o mestre pedreiro Francisco Ribeira servido nas obras da Casa da 
Moeda, que tinha sido quase toda arruinada no terremoto do ano anterior; 
a segunda, passada pelo professor régio do bairro da Mouraria, José da Costa 
Xavier, atestando a freqüência e a aplicação do aluno Antônio Sabino, nas suas 
aulas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 5. 
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6-  1764, Dezembro, 8 – 1784, Fevereiro, 17 
OFÍCIOS (8) os 3 primeiros, do monteiro-mor do Reino [Francisco de Meneses] ao 
[secretário dos negócios estrangeiros e guerra] D. Luís da Cunha [Manuel] 
o primeiro sobre a chegada à Lisboa dos falcões vindos da Dinamarca em navio 
daquele país; 
o segundo e o terceiro, sobre os moços dinamarqueses que ajudaram na condução 
dos falcões para Portugal e sobre a especificação destes falcões; 
o quarto, do monteiro-mor do rei da Dinamarca, conde de Gram, sobre o mesmo 
assunto; 
o quinto e sexto (minutas) ao embaixador de Portugal em Haia [D. José Vasques da 
Cunha] sobre o mesmo assunto; 
o sétimo, do corregedor Duarte da Souza Coutinho ao  [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro afirmando não ver 
empecilhos para suspender a quarentena que impedia o desembarque de Bernardo 
de Castro que vinha trazendo os falcões para o rei; 
o oitavo (minuta) ao cônsul de Portugal em Amsterdam, José Gildemaester sobre 
pagamentos ao pessoal que iria trazer os falcões e também sobre a venda de navios 
portugueses. 
Anexo: relação, ofícios. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 6. 
 

7-  [post. 1768 – 1787, Julho, 4] 
INFORMAÇÕES (2) a primeira sobre preços correntes e na alfândega, dos covados 
de chita ordinária, chita grossa, chita de linho;  
a segunda, contendo os nomes dos criadores de bicho de seda do Termo de Lisboa, 
que concorreram aos prêmios da Academia Real das Ciências e foram vencedores. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 7. 
 

8-  [post. 1770, Dezembro, 31] 
BALANÇO demonstrativo das contas da Real Fábrica das Sedas, de 1757 a 1770. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 8. 
 

9-  [ant. 1775, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO de José de Magalhães e Estevão Larché à Junta Real do 
Comércio solicitando uma certidão contendo o teor do alvará [de 5 de agosto de 
1775] e as condições com que lhes tinha sido concedida a instituição da fábrica de 
belbutes e mais manufaturas de algodão na Vila de Azeitão. 
Anexo: alvará (cópia) condições (cópia) relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 9. 
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10-  1781 – 1833, Fevereiro, 21, Portimão [Lisboa] Tavira, Setúbal 
OFÍCIOS (6) os 2 primeiros ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sendo um, do juiz de fora da vila de Lagoa, 
João Peixoto, sobre a apreensão dos figos e passas feita a José Pereira Amado, por 
irregularidades na sua venda, pois faltava o juiz corretor junto às embarcações que 
traziam a fruta, no porto da Mixolhoeira;  
o outro, do conde de Vale de Reis [D. Nuno José Fulgêncio] sobre a chegada, a Vila 
Real de Santo Antônio, do coronel do mar, José de Melo Brayner e sobre um 
acidente com um iate de Faro; 
o terceiro, o quarto e o quinto, ao [secretário de Estado do Reino] conde de Basto 
[José Antônio de Oliveira Leite de Barros] o terceiro e o quinto, do brigadeiro, 
governador geral interino da praça de Setúbal, José Inácio Tinoco de Sande e 
Vasconcelos, comunicando a entrada, naquele porto, de embarcações trazendo 
figos e outros gêneros do Algarve; o quarto, de Albano Giraldes da Cunha Taborda 
Leitão Preto sobre a abundância de figos no Algarve e sobre as possibilidades de 
sua exportação. 
o sexto, de Antônio Vieira de Faria, teor particular, enviando ao destinatário, figos 
e passas do Algarve. 
Anexo: decreto (cópia) certidão, ofícios, lembrete, portaria (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 10. 
 

11-  1784, Abril, 1 – 1789, Fevereiro, 3, Miranda, Bragança 
OFÍCIOS (9) do desembargador provedor da comarca de Miranda e conservador 
da Fábrica de Seda de Bragança, Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro, tratando da sujeição daquela fábrica àquela comarca estabelecida no alvará 
anexo; encaminhando cópia do Termo pelo qual designa suas ações na Fábrica; 
pedindo a atenção do destinatário para com o principal fabricante de seda de 
Bragança, que se achava em Lisboa naquela altura; João Antônio Lopes Fernandes; 
relatando suas atividades em todos os cargos que ocupou e, lembrando que 
terminava seu tempo em Miranda, almejando agora a Relação do Porto; enviando 
o plano dos estatutos da Fábrica de Sedas; comentando a criação do bicho da seda, 
o envio das amoreiras que lhe foram mandadas pelo [juiz de fora de Montalegre e 
ouvidor da comarca de Bragança] Miguel Pereira de Barros, sua distribuição para a 
criação do mencionado inseto; e sobre seus entendimentos com o ouvidor da 
comarca de Bragança sobre o estabelecimento da fiação da seda .  
Anexo: carta (cópia) edital, termo (cópia) estatutos, relação, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 11. 
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12-  1785, Dezembro, 12 – 1787, Fevereiro, 9, Lisboa, Montalegre, Bragança. 
OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, sendo o primeiro, do [secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra] Aires de Sá e Melo, encaminhando o ofício de 
Robert Walpole, sobre a construção do edifício da feitoria inglesa do Porto; 
o segundo, terceiro e quarto, do [juiz de fora de Montalegre e ouvidor da comarca 
de Bragança] Miguel Pereira de Barros, mencionando a hospitalidade com que 
tinham sido recebidos em Trás-os-Montes, especialmente da parte do arcebispo de 
Braga, os piemonteses, de Turim, que eram especialistas em fiação da seda e 
vinham ali trabalhar e referindo à máquina que será feita segundo o modelo 
recomendado por eles. 
o quinto, de João Antônio Lopes Fernandes sobre a chegada dos piemonteses à 
cidade de Bragança, mencionando as suas boas relações com o juiz de fora de 
Montalegre e [ouvidor da comarca de Bragança, Miguel Pereira de Barros] agora 
ouvidor em Bragança; 
o sexto, do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina 
Manique, para que mandasse entregar as caixas contendo mudas de amoreiras, 
que tinham chegado de Turim, para fazer um viveiro a ser entregue a Mateus 
Bifignandi, que havia fabricado amostras de seda em Trás-os-Montes. 
Anexo: ofício, informação. 
Obs.: documento em francês e em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 12. 
 

13-  1787, Janeiro, 23 – Junho, 16, Montalegre. 
OFÍCIOS (10) do [juiz de fora de Montalegre e ouvidor da comarca de Bragança] 
Miguel Pereira de Barros ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro] o primeiro, relatando, sua estada em 
Bragança, Mirandela e outros locais de Trás os Montes, estudando locais e 
possibilidades para a fábrica de sedas, juntamente com os piemonteses 
acompanhados do comendador Franzini; os demais tratando do pagamento 
àqueles italianos, os auxiliares locais que teriam, a vinda das sementes de 
amoreiras, trazidas em iates e que não haviam ainda chegado ao Porto nem à 
Viana; depois da sua chegada, trata da sua distribuição, destacando Chaves, 
Miranda e Braga, onde foram entregues ao arcebispo; envia relação das plantações 
e comenta a criação dos bichos da seda, detalhando como ela era feita, citando 
sempre o “piemontes pai” e o “piemontes filho” ou “novo” [José Maria Arnaud e 
seus filhos Caetano e Filipe]. 
Anexo: relato, relação, ofício. 
Obs.; documento em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 13. 
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14-  1787, Fevereiro, 19 – Julho, 19, Chacim, Lisboa, Moncorvo, Montalegre. 
OFÍCIOS (5) sendo o primeiro, do [juiz desembargador provedor da comarca de 
Miranda] Manuel Antônio Pinto de Escobar ao [juiz de fora de Montalegre e 
ouvidor da comarca de Bragança] Miguel Pereira de Barros, comunicando ter 
começado a construir a fiação em terreno seu e comunicando que o capitão-mor 
não queria conceder o terreno próximo à casa dos piemonteses; 
o segundo e o terceiro, do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo 
Inácio de Pina Manique, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro] apresentando o piemontês Mateus 
Bifignandi que viera examinar os amoreirais da região de Santarém e Abrantes;  
o terceiro, remetendo uma relação das quintas onde se achavam, seus proprietários 
e sua capacidade de criação dos bichos da seda; 
o quarto, de Caetano Arnaud enviando uma amostra da seda, como o primeiro 
produto da escola de fiação de Chacim, embora todos dissessem que não seria 
possível fazer seda como a do Piemonte; 
o quinto, de Félix Arnaud informando sobre o bom andamento do seu trabalho na 
província, mencionando seu pai, José Maria Arnaud, que apesar da sua idade, 
gostaria de ver florescer seu estabelecimento da fábrica de seda.  
Anexo: informação, estatutos da escola de fiação (minuta) certidões, relações, 
ofícios, cartas particulares. 
Obs.: documento em italiano e em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 14. 
 

15-  1787, Maio, 4 – Junho, 30 [Lisboa] 
OFÍCIOS (5 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, o primeiro, ao desembargador provedor da 
comarca de Miranda e conservador da Fábrica de Seda de Bragança, Francisco 
Xavier Ribeiro de Sampaio, elogiando seu trabalho e o do juiz de fora [de 
Montalegre, Miguel Pereira de Barros] na distribuição das amoreiras e no incentivo 
aos cultivadores; 
o segundo, o terceiro e o quinto, para o juiz de fora de Montalegre e ouvidor da 
comarca de Bragança, Miguel Pereira de Barros, sendo o segundo, no mesmo 
sentido e pedindo-lhe que comunicasse aos piemonteses o quanto a rainha estava 
sendo informada sobre o bom trabalho deles; o terceiro, informando sobre a 
chegada do juiz de fora de Moncorvo a Montalegre, recomendando que ele fosse 
ajudado no trabalho de propagação das amoreiras, afirmando que os piemonteses 
também iriam para lá; o quinto, estimando o progresso da ação dos piemonteses; 
o quarto, para o [juiz corregedor da comarca de Miranda] Manuel Antônio Pinto 
de Escobar, elogiando-lhe o empenho no estabelecimento da casa de fiação.  
Anexo: ofício (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 15. 
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16-  1787, Junho, 21, Vila das Caldas. 
AVISO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, a João Antônio Pinto da Silva para que se pagasse 200 
mil réis a Mateus Bifignandi pelo estabelecimento que ele vai fazer da criação de 
bichos da e fiação de seda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 16. 
 

17-  1787, Julho, 4– Outubro, 3, Moncorvo. 
OFÍCIOS (2) de José Antônio de Sá ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, informando sobre o bom 
acolhimento das amoreiras na sua comarca; 
o segundo, sobre suas constantes idas a Chacim para observar o estabelecimento 
da fiação de seda que ali se fazia e mandando a relação das amoreiras distribuídas 
nas regiões de Moncorvo e do Freixo. 
Anexos: relações.  
Obs.: O autor deve ser desembargador que serve de corregedor da comarca de 
Moncorvo ou desembargador e conservador da Real Companhia das Sedas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 17. 
 

18-  1787, Julho, 19 - [ca. 1787] Chacim. 
OFÍCIOS (3) do juiz corregedor da comarca de Miranda, encarregado do 
estabelecimento da fiação em Chacim, Manuel Antônio Pinto de Escobar, para o 
juiz de fora de Montalegre e ouvidor da comarca de Bragança, Miguel Pereira de 
Barros, o primeiro, agradecendo a inestimável honra do convite para incumbir-se 
da tarefa de estabelecer a fiação em Chacim; 
o segundo, dando notícias das suas atividades e sobre o desenvolvimento dos 
casulos, elogiando o trabalho dos piemonteses e das fiandeiras; 
o terceiro, afirmando que a criação dos bichos da seda já estava introduzida nas 4 
comarcas de Trás-os-Montes, Bragança, Moncorvo, Miranda e Vila Real, sendo a 
produção maior nas duas primeiras, apresentando detalhes sobre o trabalho dos 
piemonteses, das fiandeiras e das voltadeiras, comentando ainda a criação das 
escolas de fiação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 18. 
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19-  1787, Julho, 24 – Setembro, 11, Montalegre. 
OFÍCIOS (4) do [juiz de fora de Montalegre e ouvidor da comarca de Bragança] 
Miguel Pereira de Barros, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro] o primeiro sobre a instalação, o 
funcionamento e o estado atual da escola de fiação de Chacim, dizendo que os 
negociantes, que viram a seda fiada pelos discípulos do mestre piemontês filho 
declararam que nem as sedas da Itália eram melhores do que aquela, o que lhe deu 
muita satisfação, pois muitos duvidavam do êxito daquela fabricação; 
o segundo, comunicando estar enviando a amoreira e os casulos ali produzidos 
pelos bichos da seda, assim como a amostra da primeira seda fiada em Chacim, 
para não haver dúvida sobre aquele experimento; 
o terceiro, anunciando a conclusão, naquele ano, da primeira turma dos alunos de 
fiação, orientados pelo piemontês Caetano Arnaud, afirmando que remeteria a 
seda fiada por eles;  
o quarto, sobre a visita do juiz de fora de Monforte à Chacim com alguns 
fabricantes e negociantes de seda, comentando que ele havia de propor um 
financiamento a uma fábrica de tecidos na sua vila para ensinar os novos métodos 
dos piemonteses, corrigindo os erros que se faziam na fiação de seda em toda a 
província, anexando carta daquele juiz para a rainha [D. Maria I].  
Anexo: ofício, carta, relação. 
Obs.: documento em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 19. 
 

20-  ����[post. 1822] 
REQUERIMENTO de Antônio Caetano Arnaud, neto do piemontês José Maria 
Arnaud e estudante em Coimbra, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha, Manuel Inácio da Costa Quintela], solicitando, em nome dos serviços que 
seu pai, tios e avô prestaram na fábrica e escola de fiação em Chacim e por se achar 
em dificuldades financeiras, juntamente com sua mãe e irmãos, e sem poder 
continuar seus estudos de ciências naturais, a mercê de um emprego nas 
embarcações que se dirigiam para a Bahia. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 20. 
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21-  [ant. 1832, Setembro, 10 – Novembro, 28] 
REQUERIMENTOS (10) ao rei [D. Miguel], respectivamente, do fretador de navios 
Gaspar Schindler; do mestre e dono da rasca “Senhora da Ajuda”, João Martins 
Guedelha; do negociante de Lisboa Francisco Perfumo; do proprietário do caíque 
“Nossa Senhora do Pé da Cruz”, Antônio Joaquim Hungria; do negociante 
Schindler Filho; do proprietário das rascas “Senhora dos Rosário e Almas” e “Santa 
Ana e Almas”; do negociante exportador Agostinho de Castro da Gama, e do 
negociante Ferreira & Irmãos, solicitando o devido aviso para que seus navios 
pudessem receber autorização para receber carga de figos comprados no Algarve e 
que pudessem deixar os vários portos daquele Reino. 
Anexo: lembretes, requerimentos, conhecimentos, cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 21. 
 

 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

AHU_CU_Reino 
Reino caixa 19-A (1774-1833) 
N.º de pastas descritas: 40 
Assuntos: Marinha; correspondência diplomática; seda; escolas de fiação; importação de 
sedas; real fábrica das sedas; pólvora; guardas-marinha; pedidos de particulares; exportação 
de frutos; invasões francesas; colégios e casas de educação; funcionários do Arsenal da 
Marinha; pagamento de soldos dos militares; entrada e saída de embarcações no porto de 
Lisboa; degredos de militares; obras de limpeza no dique de Lisboa; entre outros. 
 

1-  [post. 1774, Maio, 10] 
RELAÇÃO de preceitos a serem seguidos nas embarcações da Marinha para a 
melhoria das condições da vida a bordo, de autoria de M. Bouebe. 
Obs.: documento em francês.  
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 1. 
 

2-  1788, Janeiro, 15 – 1790, Março, 24. 
RELAÇÕES (14) de gastos com serviços e compras do [ministro plenipotenciário 
de Portugal em Turim, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] e os respectivos recibos. 
Obs.: documento em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 2. 
 

3-  1788, Fevereiro, 6 – Maio, 10, Turim [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) o primeiro, do [ministro plenipotenciário de Portugal em Turim] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, apresentando o senhor Vay, que era 
fabricante de seda em Turim, recomendando que lhe poderia ser confiada a 
direção de alguns teares na Real Fábrica [de Seda]; 
o segundo, dos piemonteses [José Maria] Arnaud (pai e filhos) ao mesmo 
secretário solicitando que o [ministro plenipotenciário de Portugal em Turim] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho desse a devida atenção à senhora Arnaud, para que 
ela pudesse vir, com segurança, ao encontro de seu marido e filhos.  
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 3. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

4-  1788, Julho, 8 – 1792, Janeiro, 17, Chaves, Montalegre, Bragança. 
OFÍCIOS (8) do [ouvidor da comarca de Bragança] Miguel Pereira de Barros, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e 
Castro] o primeiro, sobre as providências que tem tomado em relação à fábrica de 
seda de Chacim, instalando os piemonteses, mandando construir a casa para 
instalar o filatório (a máquina de fiar seda) que viria do Porto, aludindo ainda ao 
ensino das aprendizes; 
o segundo, sobre o transporte da máquina de fiar seda pelo rio Douro e o 
aprendizado das futuras mestras daquela fábrica; 
o Terceiro, sobre os estatutos das escolas de fiação e torcedura da seda, temendo 
por alterações quando fosse examinado pela Junta do Comércio e sugerindo o 
nome de José Antônio da Silva para o lugar de juiz de fora de Montalegre; 
o quarto, sobre os mesmos estatutos e sobre distribuir-se amoreiras que se 
achavam no Jardim Botânico aos habitantes de Montalegre, pois o clima do lugar, 
sendo semelhante ao do Piemonte, era adequado a sua cultura; 
o quinto, afirmando que, apesar do pouco tempo para aplicar correições em toda 
a comarca, não deixou de dedicar-se ao estabelecimento da fiação de seda e à 
distribuição das amoreiras, elogiando o trabalho dos piemonteses e afirmando 
estarem contentes com os seus ordenados; 
o sexto, dando notícias da chegada das amoreiras a Montalegre e das obras em 
Chacim que continuam com grande progresso, dando conta dos pagamentos 
feitos aos piemonteses; 
o sétimo, comunicando já estar terminada a construção da escola de fiação e já 
estarem trabalhando as fiandeiras e voltadeiras em 28 máquinas de fiação, mas 
justificando que não instalará mais escolas na província, antes que estas dêem 
resultados; 
o oitavo, afirmando estar encaminhando ao marquês mordomo o mapa das 
escolas de fiação necessárias nas 2 províncias do norte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 4. 
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5-  1788, Julho, 19 – 1794, Abril, 13, Podence (termo de Bragança) Miranda, Chaves.  
OFÍCIOS (5) do [desembargador provedor da comarca de Miranda e conservador 
da Fábrica de Seda de Bragança] Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro, o primeiro, comentando a visita que fizera ao estabelecimento de Chacim, 
observando o trabalho dos piemonteses, que, por seu intermédio, mandavam 
agradecer as atenções que tinham recebido do destinatário; 
o segundo, encaminhando o mapa da seda que se fabricou na fábrica de seda de 
Bragança de maio de 1788 a abril de 1790, apontando os tipos de tecidos, as peças 
e côvados feitos, os arráteis de seda da Itália e de seda do Reino, os teares e os 
fornos usados na sua confecção; 
o terceiro, encaminhando mapa do estado da mesma fábrica no ano de 1790, 
apontando cada tipo de tecido fiado, o número de teares, côvados feitos, arráteis 
gastos, número de homens e de mulheres que se ocuparam dos teares, número de 
fornos e de pessoas ocupadas com eles; 
o quarto, encaminhando o mapa dos teares existentes na mesma fábrica, 
assinalando os tipos de tecidos e para cada um, os teares empregados, as peças e 
côvados produzidos, os fornos e os arráteis de seda; 
o quinto, encaminhando mapa semelhante ao descrito no terceiro ofício, para o 
ano de 1793 e 1794. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 5. 
 

6-  1788, Julho, 22 – 1790, Dezembro, 26, Chacim. 
OFÍCIOS (3) do juiz corregedor da comarca de Miranda, encarregado do 
estabelecimento da fiação em Chacim, Manuel Antônio Pinto de Escobar, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e 
Castro] informando sobre a adaptação das casas para instalar os piemonteses, 
sobre o encaminhamento dos casulos para a escola, fazendo cessar outras rodas 
de fiar da região e sobre a compra de terrenos para a expansão da fábrica, 
anunciando também que o filatório (máquina de fiar seda) chegara bem; 
o segundo, anunciando a conclusão da casa de fiar e o andamento do filatório, 
tendo mandado os planos, tanto da casa, como da máquina, ao [ouvidor da 
comarca de Bragança] Miguel Pereira [de Barros]; 
o terceiro, dando notícias do início dos trabalhos do filatório e elogiando o 
destinatário por ter idealizado este projeto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 6. 
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7-  1788, Setembro, 25 – 1792, Agosto, 30 [Lisboa]  
CONSULTAS (2) à rainha [D. Maria I] a primeira, da Real Junta do Comércio 
sobre o prejuízo das várias fábricas de seda do Reino, tanto as administradas pela 
Real Fazenda, assim como as particulares, devido à importação de sedas 
fabricadas na Ásia, trazidas do porto de Macau, afirmando que a proibição 
daquela importação seria desejável e não prejudicaria Macau, porque seus 
negociantes já haviam afirmado que a seda não era seu objeto de comércio, 
propugnando assim a Junta de Comércio pela proibição da introdução de sedas 
da Ásia no Reino; 
a segunda, da Real Mesa Censória a respeito das casas das aulas novas do Colégio 
Real dos Nobres. 
Anexo: carta de lei; memória (minuta). 
Obs.: doc. impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 7. 
 

8-  ����[post. 1792 – ant. 1815, Setembro, 27] 
REQUERIMENTOS (4) ao príncipe regente [D. João] o primeiro, dos procuradores 
da Real Fábrica de Seda [do Rato] queixando-se de irregularidades e abusos no 
comércio da seda do Reino, que muitos dos comissários que vendiam para o 
Brasil, estavam preferindo comprar seda de outros países, dando sugestões para 
que os governadores do Ultramar valorizassem a seda nacional e para que se 
modificassem os estatutos da Real Fábrica, sendo da opinião que houvesse uma 
Junta composta por mestres daquela fábrica; 
o segundo, do mestre fundidor da Real Fábrica de Ferrarias da Foz de Alge, João 
Martinho Stieffel, solicitando o pagamento de ordenados atrasados e oferecendo-
se para estabelecer uma fábrica de armas, ao modo da Alemanha, o que seria de 
grande proveito para o Estado;  
o terceiro, do soldado da primeira companhia de destacamento da Brigada Real 
da Marinha em Lisboa, atualmente mestre da fábrica de seda [do Rato] Manuel 
Antônio da Silva, solicitando sua baixa do Real Serviço, para isso juntando vários 
documentos, inclusive os estatutos daquela Fábrica;  
o quarto, do almoxarife das Reais Fábricas de Ferrarias da comarca de Tomar, 
Francisco da Silva Sousa, solicitando aviso que comprovasse o alvará que fora 
perdido, sobre sua recondução, por mais dez anos, naquele cargo. 
Anexo: relações, requerimentos, provisão, abaixo-assinado, estatutos, certidões. 
Obs.: doc. impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 8. 
 

9-  1793, Novembro, 28, Queluz. 
PORTARIA (cópia) do [secretário de Estado do Reino e Mercês] José de Seabra da 
Silva, comunicando que D. Luís Antônio de Sousa Botelho Mourão [Morgado de 
Mateus] poderia entrar na posse da alcaidaria mor de Bragança.  
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 9. 
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10-  1794 – 1795, Outubro. 
RELAÇÕES (7) de gastos com gêneros e objetos fornecidos ao [enviado 
extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal na Inglaterra, D. João de 
Almeida e Melo e Castro] contendo os respectivos recibos. 
Obs.: documento em inglês; doc. impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 10. 
 

11-  1795, Dezembro, 23 –1796, Agosto, 1 [Lisboa] 
INVENTÁRIO dos cabedais que se achavam nos cofres, fábricas e armazéns da 
Lapa da Moura e da Real Fábrica de Alcântara; 
RELAÇÕES (6) da Real Fábrica de Pólvora de Alcântara e da de Barcarena e dos 
Armazéns da Lapa da Moura, assinalando as quantidades de pólvora, enxofre e 
de salitre existentes, assim como suas saídas, trazendo dados da abegoaria e o 
movimento da caixa, relativamente aos meses de abril a julho de 1796. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 11. 
 

12-  1798, Novembro, 10 – 29 [Lisboa] 
ESCRITOS (2 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] ao [oficial-maior da Secretaria de 
Estado da Marinha e Ultramar, João Filipe da Fonseca] no sentido de se dar uma 
pensão aos filhos de [José Maria] Arnaud [o piemontês que havia vindo para 
Trás-os-Montes ensinar a fiação de seda] que falecera recentemente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 12. 
 

13-  ����1803, Setembro – 1832, Setembro, 19 [Lisboa] 
AVISOS (4) o primeiro do [secretário de Estado do Reino e Mercês] visconde de 
Balsemão, D. Luís Pinto de Sousa Coutinho, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior] encaminhando o decreto relativo à nomeação de 
Luís de Vasconcelos e Sousa para presidente do Real Erário, em substituição a D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho; 
o segundo (cópia) para José Correia Picanço sobre a ordem régia para que os 
navios que saíssem para o Brasil ou para a costa da África destinados ao tráfico de 
escravos, não deixassem de levar cirurgiões a bordo; 
o terceiro e o quarto (extratos) do [secretário de Estado do Reino e da Marinha e 
Ultramar] conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] sendo o 
primeiro ao [governador de armas do Algarve ?] visconde de Molelos, 
regulamentando a exportação de figos, amêndoas e laranjas do Algarve para a 
Inglaterra, Holanda e Bélgica, já que, em conseqüência do estado de sítio, estando 
os portos impedidos, se fizesse aquela exportação só por Faro e Portimão e 
debaixo de quarentena; 
o segundo, a Feliciano José Matias, sobre a mesma matéria. 
Anexo: decretos (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 13. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

14-  1804, Julho, 21 
CARTA do capitão de mar e guerra, comandante da companhia dos [guardas-
marinhas] José Maria Dantas Pereira, ao príncipe regente [D. João] sobre o 
requerimento do mestre de esgrima na companhia dos guardas-marinhas, 
Francisco Franchy, que solicitava aumento do seu soldo, alegando que lutou na 
França, Alemanha, Córsega e no Algarve contra os espanhóis como voluntário e 
que não lhe fora concedido, como pedira, uma graduação militar, pois era o único 
professor da Academia dos guardas marinhas que não a possuía. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 14. 
 

15-  ����1807, Agosto, 6 – 1809, Julho, 6.  
OFÍCIOS (2) a Antônio de Melo e Castro, da Junta de Direção da Real Companhia 
das Fiações e Torcido das Sedas, encaminhando o diploma do prêmio de 
merecimento que aquela diretoria concedeu ao destinatário, por seu mérito na 
questão da fabricação da seda; 
o segundo, do [desembargador e conservador da Real Companhia das Sedas ?] 
José Antônio de Sá, encaminhando aquele ofício, diploma e medalha ao 
destinatário, que se achava no Rio de Janeiro.  
Anexo: diploma, sobrescrito. 
Obs.: doc. impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 15. 
 

16-  ����1809, Maio, 25, Lisboa 
OFÍCIO do [desembargador e conservador da Real Companhia das Sedas ?] José 
Antônio de Sá, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] 
encaminhando a carta ao príncipe regente [D. João] na qual informava sobre a 
qualidade de uns casulos de bicho da seda vindos da América, que lhes tinham 
sido entregues e que, devido ao seu mau estado, não deram bons resultados para 
a extração dos fios de seda, mas julgava que o clima do Brasil era favorável a esta 
cultura, anexando uma nota com as explicações científicas sobre o assunto e 
também encaminhando a relação das pessoas premiadas em 1807 pela Real 
Companhia do Novo Estabelecimento para as Fiações e Torcido das Sedas. 
Anexo: lembrete, carta, ofícios, relações. 
Obs.: doc. impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 16. 
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17-  ����1809, Setembro, 21 – 1812, Novembro, 26, Massarelos. 
OFÍCIOS (11) de João José ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar no Rio de Janeiro] conde das Galveias [D. João de Almeida de Melo e 
Castro] tratando da correspondência com o Rio de Janeiro, comentando sobre a 
atuação dos ingleses em Portugal e a consternação causada pela presença dos 
franceses no Porto, aludindo à desorganização do exército e à falta de socorro 
vindo do Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 17. 
 

18-  ����1810, Fevereiro, 28 – 1812, Julho, 30, Condeixa, Tomar, Coimbra, Porto, 
Masarelos, Lisboa, Elvas, Vila Viçosa. 
OFÍCIOS (22) de vários signatários ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro] conde das Galveias [D. João de Almeida 
de Melo e Castro] tratando de questões políticas, estratégicas e militares 
referentes à invasão francesa em Portugal e à chamada guerra peninsular 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 18. 
 

19-  1810, Abril, 13 – 1815, Novembro, 26 [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) ao [secretário da Marinha, da Guerra e dos Negócios Estrangeiros 
em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz, o primeiro do [comandante] do Forte de 
São Paulo [em Lisboa] brigadeiro José Antônio da Rosa, sobre o envio de 
munições por mar, à Coimbra; 
o segundo, do [intendente geral da Polícia] João de Matos Vasconcelos Barbosa de 
Magalhães, encaminhando cópia do ofício que tratava da portaria que solicitava 
uma relação completa de todos os colégios particulares e casas de educação, 
devidamente identificadas com endereços, licenças, nome do diretor, empregados 
e jurisdição policial a que pertenciam.  
Anexo: ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 19. 
 

20-  1811, Janeiro, 13, Lisboa 
OFÍCIO de Joaquim Antônio de Araújo a D. Miguel Antônio de Melo, 
comentando a perda de Almeida, a batalha do Buçaco e outras notícias ligadas à 
invasão francesa em Portugal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 20. 
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21-  ����1819 Agosto, 20, Lisboa 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar no Rio 
de Janeiro] conde de Arcos [D. Marcos de Noronha e Brito] o primeiro, do [juiz do 
Arsenal Real da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May, agradecendo a atenção 
recebida por parte do destinatário; 
o segundo, do [secretário da Marinha, da Guerra e dos Negócios Estrangeiros em 
Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz, comunicando a ida [para o Rio de Janeiro] do 
professor de esgrima, Alexandre Guery, atendendo o pedido do destinatário.  
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 21. 
 

22-  1823, Janeiro, 23 – 1825, Novembro, 22 [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) do [secretário de Estado da Fazenda] D. Miguel Antônio de Melo ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Joaquim José 
Monteiro Torres] o primeiro, sobre nomeações de ministros para alguns tribunais, 
assim como as de outras autoridades; 
o segundo e o terceiro, sobre o pagamento dos funcionários do Arsenal da 
Marinha; 
o quarto, solicitando as relações semanais das liquidações feitas na Secretaria da 
Marinha.  
o quinto, sobre uma consulta referente ao requerimento do desembargador 
Vicente José Ferreira Cardoso da Costa, a quem acusa de ter interesses escusos. 
o sexto, sobre suspender o soldo de alguns militares que haviam obtido empregos 
civis, o que lhe parecia ilegal e contrário ao interesse da Real Fazenda. 
Anexo: lembretes, aviso (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 22. 
 

23-  1823, Junho, 28 [Lisboa] 
DECLARAÇÕES (3) a primeira, do oficial da secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar, Nicolau João Franzini; a segunda, do oficial-maior da mesma secretaria 
e com exercício de sub-inspetor geral do Correio e Postas do Reino, Lourenço 
Antônio de Araújo; a terceira, de Joaquim Pedro da Costa, todos, jurando não 
pertencerem a nenhuma das sociedades secretas proibidas em Portugal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 23. 
 

24-  1824, Janeiro, 10 – Novembro, 24, Lisboa 
RELAÇÕES (11) de passageiros conduzidos por diferentes embarcações entradas 
no porto de Lisboa durante o ano de 1824. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 24. 
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25-  ����1824, Abril, 23 – Agosto, 11 [Lisboa] 
OFÍCIOS (7) ao [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e 
Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra [Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte Real] o primeiro, do [major general, da Armada Real] 
marquês de Viana [D. João Manuel de Meneses] o segundo, do comandante 
coronel João Casimiro Pereira da Rocha de Vasconcelos, ambos sobre os soldados 
que se achavam a bordo da nau de viagem destinada a Moçambique; 
o terceiro e o quarto, do [presidente do Erário Régio] conde da Póvoa [Henrique 
Teixeira de Sampaio] referentes à Junta da Fazenda das Ilhas dos Açores, um 
sobre o pagamento do soldo ao coronel governador e capitão general daquelas 
Ilhas, Manuel Vieira de Albuquerque Tovar e o outro, sobre pagamentos ao 
contínuo daquela Junta, José Antônio Borges e ao recebedor da alfândega de 
Angra, José de Bitencourt da Silva; 
o quinto, do comandante do bergantim Constância, Porfírio Antônio Caminha, 
relatando sua viagem até a Ilha Terceira, nos Açores e juntando lista dos 
passageiros; 
o sexto, do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros] marquês de Palmela 
[D. Pedro de Sousa Holstein] sobre os  escravos que estavam em poder do cônsul 
de Portugal em Savanah e os que eram vendidos no Pará e no Maranhão; 
o sétimo, do capitão da fragata Princesa Real, conde de Cêa, relatando sua viagem 
até os Açores e referindo os soldados e passageiros que transportou até a Ilha 
Terceira. 
Anexo: lembrete, ofício (minuta) relações, mapas, termo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 25. 
 

26-  1824, Maio, 29 – Setembro, 13, Angra, São Miguel, Setúbal, Madeira. 
LETRAS DE SEGURO (11) do Correio Marítimo, sendo 7 dos Correios dos 
Açores, uma do de Setúbal e 3 do da Madeira, para o Administrador do seguro do 
Correio de Lisboa, a fim de que ele entregasse prêmios de Seguro aos devidos 
destinatários.  
Anexo: lembrete. 
Obs.: documentos impressos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 26. 
 

27-  1824, Julho, 8 – Setembro, 27, Lisboa 
BOLETINS (14) do Telégrafo Central contendo informações sobre o movimento 
de entrada e saída das embarcações no porto de Lisboa. 
Anexo: lembretes. 
Obs.: doc. impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 27. 
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28-  1824, Julho, 13. 
MAPAS (3) o primeiro, do estado atual dos soldados empregados no registro do 
porto e auxílio da saúde pública; 
o segundo e o terceiro, do número de oficiais e soldados, pertencentes ao 1o. 
Regimento de cavalaria da divisão de voluntários reais; referentes, 
respectivamente, aos que estavam na galera Libertas, e Sally. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 28. 
 

29-  1824, Julho, 17 – 29 [Lisboa] 
AVISO E OFÍCIOS (2) do [secretário de estado da Guerra e interinamente da 
Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra, 
[Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real] ao Joaquim José Monteiro Torres, o 
primeiro, relativo à partida, para o degredo em Cabo Verde, do condenado João 
Antônio da Fonseca; 
os ofícios, sobre os degredos de alguns soldados, todos identificados por seus 
nomes, suas companhias militares e os lugares de degredo. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 29. 
 

30-  ����1824, Setembro, 5 – Outubro, 11, Lisboa 
OFÍCIOS (6) ao [secretário de estado da Guerra e interinamente da Marinha e 
Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra, [Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte Real], o primeiro e o segundo, do [secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros] marquês de Palmela [D. Pedro de Sousa Holstein] um, 
enviando saco de correspondência vindo da Ilha do Príncipe e o outro, para que 
expedisse ordens ao Correio Geral para o assentamento de praça do correio 
Miguel Antônio Vasques; 
o terceiro, do comandante do bergantim Prudência, Francisco de Paula Borges da 
Silveira, avisando de sua chegada com os prisioneiros vindos da Bahia; 
o quarto, do comandante do bergantim Constância, Porfírio Antônio Caminha, 
relatando sua viagem até a Ilha da Madeira e juntando lista dos passageiros; 
o quinto, do frei José Doutel sobre a provisão de tesoureiro-mor da Bula da cidade 
e comarca de Braga, concedida a Bernardo José de Abrantes; 
o sexto (minuta) sobre o desembarque de trigo que estrangeiros poderiam fazer 
nas ilhas dos Açores, Madeira e Cabo Verde.  
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 30. 
 

31-  1824, Setembro, 20 [Lisboa] 
LISTA assinada por Filipe José Stockler, no impedimento do secretário do 
Conselho Ultramarino, de patentes militares a serem assinadas pelo rei [D. João 
VI] contendo a patente, o nome do agraciado e a corporação militar a que 
pertencia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 31. 
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32-  1825, Fevereiro, 18, Lisboa 
RECIBO, passado por Vicente Pinto de Miranda, da entrega feita pela Secretaria 
de Estado da Marinha e Ultramar de pregos destinados às Reais Ferrarias da Foz 
do Alge, à Intendência Geral das Minas e Metais do Reino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 32. 
 

33-  1825, Março, 9 – Junho, 23 [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) sendo 5 do [secretário de Estado da Fazenda] D. Miguel Antônio de 
Melo ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] José Joaquim 
Monteiro Torres, o primeiro, encaminhando a carta do inglês Charles Neston, que 
viera da Inglaterra para dirigir as obras de limpeza do dique de Lisboa, e os 
demais tratando deste mesmo assunto; o sexto, do [secretário de Estado] José 
Joaquim de Almeida e Araújo Correia de Lacerda ao mesmo secretário também 
sobre a obra de limpeza do dique. 
Anexo: requerimento, lembrete, ofício (cópia).  
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 33. 
 

34-  1825, Agosto, 13 – 1828, Abril, 5, Lisboa 
OFÍCIOS (3) os 2 primeiros, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, José Joaquim Monteiro Torres] o primeiro, de Eduardo Daniel Duarte 
comunicando o que constava no livro dos termos concernente ao ferro para o 
lastro; o segundo, do [juiz do Arsenal Real da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] 
May, sobre as toneladas de lastro de ferro que já se achavam prontas na Real 
Fábrica de Ferro de Figueiró [dos Vinhos]; o terceiro, de Guilherme Eschwege, 
barão de Eschwege, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] anunciando 
que a Marinha e o Exército já podiam fazer uso das fornalhas para a fundição de 
ferro da Real Fábrica de Ferro da Foz do Alge.  
Anexo: lembrete, ofício (minuta) cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 34. 
 

35-  1826, Fevereiro, 9 – [ant. 1828, Outubro, 13] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro do capitão reformado de cavalaria de Miranda 
do Douro, Francisco Antônio de Miranda, ao rei [D. João VI] solicitando o cargo 
de mestre de armas da Academia Real da Marinha; 
o segundo, de Cleria Otavia Siena, ao rei [D. Pedro IV] solicitando a pensão que 
fora de sua mãe, viúva do mestre de esgrima da Academia dos Guardas da 
Marinha, Caetano Vicente Siena; 
o terceiro, do mestre de florete, o francês João Muchot, ao rei [D. Miguel] 
solicitando ser admitido como mestre de armas da Companhia dos Guardas 
Marinha. 
Anexo: lembrete, certidão em pública forma, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 35. 
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36-  1828, Agosto, 21 – 1829, Março, 3 [Lisboa] 
OFÍCIOS (11) de autoridades ou de comandantes de embarcações, o primeiro, ao 
[juiz do Arsenal Real da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May, e os demais 
dirigidos ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde de 
Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] sobre os emigrados espanhóis 
que se achavam presos naquelas embarcações, alguns pedindo passaportes para 
se dirigirem para a França ou para a Inglaterra, juntando-se cartas ao rei [D. 
Miguel] e outros documentos referentes ao mesmo assunto. 
Anexo: mapas, lembretes, ofícios (cópias) ofícios, carta, relações.  
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 36. 
 

37-  1829, Fevereiro, 23 [Lisboa] 
REQUERIMENTO do tenente do 5o batalhão de caçadores, Manuel de Paiva de 
Carvalho, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde 
de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] solicitando que lhe fossem 
pagas as comedorias que lhe eram devidas desde o dia em que desembarcara em 
Lisboa. 
Anexo: atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 37. 
 

38-  1830, Julho, 10 – 1833, Abril, 9 
OFÍCIOS (2) o primeiro, do [secretário de Estado da Fazenda]  conde da Lousã [D. 
Diogo de Meneses e Eça] ao [ministro assistente ao Despacho] duque de Cadaval 
[D. Nuno Caetano Álvares Pereira de Melo] sobre a compra que o destinatário 
queria fazer de 100 quintais de ferro em gusa das Reais Ferrarias da Foz do Alge; 
o segundo, de Joaquim de Melo Sousa Meneses ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite 
de Barros] apresentando e pedindo sua intervenção na sua questão com o juiz 
administrador da casa do Marquês do Lavradio. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 38. 
 

39-  1832, Janeiro, 5 – 1833, Abril, 9 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde 
de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] o primeiro, do [secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros] visconde de Santarém [Manuel Francisco de 
Barros e Sousa Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa] sobre a resolução 
tomada pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América a 
respeito da escravidão; o segundo, do major de artilharia em comissão nas Reais 
Ferrarias do Foz do Alge, José Joaquim Januário Lapa, sobre a fundição de 
artilharia para o serviço da Marinha. 
Anexo: resolução (cópia); regulamentos. 
Obs.: documentos em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 39. 
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40-  1833, Maio, 8 [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado da Guerra] Cândido José Xavier, ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar da regência de D. Pedro IV] 
Agostinho José Freire, sobre o que se deveria cobrar naquela secretaria sobre os 
diplomas que por ela tramitavam. 
AHU_CU_Reino, Cx. 19-A, pasta 40. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 20 (1610-1825) 
N.º de pastas descritas: 28 
Assuntos: solicitações de ofícios; biscoito para as armadas; artilharia para as naus; cobre e 
estanho para fundição; serviços obirgatórios no Ultramar; impostos sobre casas e 
propriedades; informação de serviços na guerra de restauração; Cortes de 1820; Academia 
Real da Marinha; fortalezas; prova de nobreza e fidalguia; Alexandre de Gusmão; crédito 
público; cereais; açúcar; construção das baterias do cais do Sodré e Terreiro do Paço. 
 

1-  1610, Abril, 22-1618, Outubro, 13, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] a primeira, sobre o 
requerimento de Antônio Gomes Feio, que solicitava o ofício, que já fora de seu 
pai e de seu avô, de fundidor de artilharia; 
a segunda, sobre o requerimento da viúva do meirinho dos fornos do Val do 
Zebro, Rafael de Oliveira, Jerônima Barradas, que solicitava aquele ofício para 
quem se cassasse com sua filha, Águeda de Oliveira; 
a terceira, sobre o requerimento da filha do provedor dos fornos de Val do Zebro, 
Pedro Quaresma, Brites Quaresma, que solicitava, por falecimento de seu pai, 
aquele ofício, para a pessoa com quem se cassasse; 
a quarta, indicando vários nomes para serem escolhidos em substituição ao do 
almoxarife dos fornos de Val do Zebro, Bento da Costa de Barbuda, que fora 
suspenso, em razão do biscoito que tinha ido na última armada não ser 
satisfatório; 
a quinta, sobre o requerimento da viúva do fundidor de artilharia, Clemente 
Álvares Monteiro, Catarina Barreta, que solicitava carta de fundidor para João 
Pereira, que substituíra seu marido naquele ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 1. 
 

2-  [ant. 1613, Novembro, 27-post. 1665, fevereiro, 10] 
REQUERIMENTOS (4) os três primeiros, ao rei [D. Filipe III] e o quarto, ao rei [D. 
João IV] o primeiro e o segundo, do fundidor de artilharia, Manuel Álvares, 
solicitando, por já se achar velho, que fosse passada carta daquele ofício ao seu 
filho, Manuel da Cunha, que já conhecia o tal ofício; solicitando o mesmo para o 
seu filho, João da Cunha, já que o primeiro falecera, sem ter exercido o cargo; 
o terceiro, do fundidor de artilharia, Antônio Figueira, solicitando que lhe fosse 
passada carta deste ofício; 
o quarto, do conde da Ericeira, D. Fernando de Meneses, relatando todos seus 
serviços prestados à Coroa, solicitando que o dinheiro recebido por eles e mais o 
dote que recebeu, fossem consignados em bens de ordens ou da Coroa, que 
estivessem vagos e que lhe dessem mais vidas além das já dadas, beneficiando 
sua mulher, a condessa e sua filha Joana, que se casaria com seu irmão, D. Luís de 
Meneses. 
Anexo: requerimento, alvarás, folha corrida, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 2. 
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3-  1616, Dezembro, 15-1626, Março, 7 
CARTAS RÉGIAS (7 cópias de capítulos) sendo as 3 primeiras do rei [D. Filipe II] 
e as demais, do rei [D. Filipe III] a primeira, concedendo a Gaspar de Andrade a 
serventia do ofício de provedor dos fornos de Val do Zebro; 
as demais, ordenando que o Conselho da Fazenda provesse de cobre suficiente as 
fundições, para que a confecção de peças de artilharia para as naus da armada da 
Índia não fosse prejudicada.  
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 3. 
 

4-  1624, Março, 14-1638, Dezembro, 15, Lisboa 
CONSULTAS (5) do Conselho da Fazenda; as três primeiras, ao rei [D. Filipe III] e 
as duas últimas à princesa regente [duquesa de Mântua, Margarida de Sabóia] a 
primeira, sobre a necessidade das naus da Índia navegarem com mais armas, não 
bastando as 16 ou 17 peças de artilharia que levavam; 
a segunda, sobre o requerimento do fundidor da artilharia de Castela, Fernando 
de Ballesteros, a respeito da partida de cobre e estanho que tinha recebido dos 
fundidores de Portugal;  
a terceira, sobre a artilharia das naus da Índia; 
a quarta, sobre o contrato do Conselho com o mercador estrangeiro, Abrãao 
Aoltrens, para fornecimento de trigo para o fabrico de biscoito para as naus da 
Índia; 
a quinta, sobre a quantidade de cobre e estanho que havia no Reino para a 
fundição de artilharia. 
Anexo: requerimento, real cédula. 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 4. 
 

5-  1638, Dezembro, 4, Lisboa 
ASSENTO do contrato entre o Conselho da Fazenda e Sebastião Ribeiro de Teive 
para o fornecimento de trigo de boa qualidade para o apresto das naus da Índia. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 5. 
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6-  ���� 1639, Março, 20-1662, Julho, 7, Lisboa 
CONSULTAS (6) do Conselho da Fazenda; as três primeiras, ao rei [D. Filipe III] e 
as três últimas à rainha regente [D. Luísa de Gusmão] as duas primeiras, sobre o 
galeão Santo Antônio e naveta Nossa Senhora do Rosário que iam para a Índia; a 
primeira, concernente à entrega de peças de artilharia de bronze da Coroa de 
Castela aos ministros portugueses para socorro daquelas embarcações; a segunda, 
sobre o fornecimento de vinho e outros gêneros para o seu apresto e artilharia;  
a terceira, sobre o requerimento do fundidor de artilharia, Antônio Gomes Feio, 
para que se consertassem as casas de fundição que haviam pegado fogo; 
a quarta, sobre o requerimento do soldado João Guedes, solicitando, em mercê de 
seus serviços, o hábito de Cristo e um posto, que está vago, em uma companhia 
no Maranhão, que foi do capitão Bernardo Nogueira; 
a quinta, sobre o requerimento do ex-estudante de Coimbra e soldado, Antônio 
da Costa Novais, solicitando, em mercê de seus serviços, o hábito de Cristo, uma 
tença e 2 lugares de freiras, para parentas suas; 
a sexta, sobre o requerimento do médico Diogo Fernandes Vinagre solicitando, 
em nome dos seus serviços, alvará que o desobrigasse de ir trabalhar no Ultramar. 
Anexo: informação de serviço, parecer (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 6 
 

7-  1643 
RELAÇÃO dos juros, tenças e assentamento das pessoas acusadas de crime de 
lesa majestade e ausentes, moradores em Castela conforme as folhas do 
Almoxarifado de [Lisboa] e do Reino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 7. 
 

8-  1645, Agosto, 29-[post. 1762, Outubro, 18] 
REGIMENTOS (2) o primeiro, do Vedor Geral do Exército na província do 
Alentejo e o segundo, fazendo a comparação, lado a lado, de parte do Regimento 
antigo do ano de 1654 com a Regra Geral sobre imposição da décima sobre casas e 
propriedades, tais como herdades, terras de vinhas, olivais, pomares e soutos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 8. 
 

9-  1646, Dezembro, 29-1658, Julho, 25, Lisboa 
CARTAS RÉGIAS (2) a primeira do rei [D. João IV] e a segunda, da rainha regente 
[D. Luísa de Gusmão] ambas dirigidas ao mestre de campo general do exército no 
Alentejo, Joannes Mendes de Vasconcelos; a primeira, dizendo das condições para 
melhor obter sua cura, para a qual pedia uma licença; 
a segunda, ordenando que comunicasse as suas notícias e tratasse dos negócios 
relativos ao seu posto com os cabos maiores ao conde do Prado e ao conde 
camareiro-mor.  
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 9. 
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10-  1663, Julho, 20, Lisboa 
PORTARIA de Pedro Severim de Noronha, baseada na resolução do rei [D. 
Afonso VI] concedendo ao mestre de campo, D. Luís Coutinho, em razão dos 
serviços militares prestados, o privilégio de, na falta de filhos seus, passar bens da 
Coroa e Ordens para sua sobrinha mais velha; o usufruto de rendimentos dos 
mesmos bens por 5 anos e, ainda, uma capitania-mor de nau da Índia.  
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 10. 
 

11-  [post. 1668] 
INFORMAÇÃO do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços de Manuel Barreto 
Valejo, que serviu como soldado, alferes e capitão de infantaria, de 1643 a 1668 no 
presídio da Ilha da Madeira e posteriormente na Beira e no Alentejo, tendo 
participado em operações bélicas em Badajoz, Valença, Alcântara e na batalha de 
Montes Claros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 11. 
 

12-  [post. 1681-1832, Julho, 24] 
REQUERIMENTOS (5) ao príncipe regente [D. Pedro II] ao rei [D. João V] ao rei 
[D. João VI] e ao rei [D. Miguel] o primeiro, da filha do tenente de mestre de 
campo general Amador Rodolfo, Joana de Lima, solicitando, em nome dos 
serviços de seu pai, o pagamento de tenças em algum almoxarifado do Reino e 
nas obras pias; 
o segundo, do capitão dos granadeiros do segundo batalhão de Cascais, D. Pedro 
Manuel de Melo, solicitando que sua mulher, Ana Vitória de Castro, fosse 
autorizada a ir beijar a mão da rainha [D. Mariana de Áustria] 
o terceiro, do fiel da Real Fábrica de Biscoito em Val de Zebro, Francisco José dos 
Reis, solicitando ser readmitido com novo ordenado, já que seu ganho fora 
rebaixado em 1823 pelo “intruso governo das Cortes”; 
o quarto, do mestre do brigue escuna Bom Jesus, José Maria de Lima, solicitando 
passaporte para que sua embarcação fosse autorizada a navegar para países 
estrangeiros; 
o quinto, do aluno do curso de Matemática da Academia Real da Marinha, 
Gilberto Rola, solicitando o posto de aspirante de piloto. 
Anexo: certidões, requerimentos, contrato de dote, arras e obrigação, lembretes, 
declaração, termo (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 12. 
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13-  1684, Setembro, 10-1709, Setembro, 27, Viana, Porto. 
CERTIDÕES (2) a primeira, passada pelo ajudante de tenente de mestre de campo 
no Entre Douro e Minho, Mateus Álvares Gallê, comprovando que o ajudante do 
número do terço pago de infantaria, Francisco Álvares de Macedo, que atuou com 
ele na praça de Monção e na Galícia, era vigilante zeloso e devotado ao serviço 
real; 
a segunda, passada pelo oficial da Vedoria da cidade do Porto, Antônio Pinheiro 
Lírio de Andrade, comprovando os serviços militares do soldado de uma 
companhia do regimento, cujo coronel é Antônio da Cunha Sotomaior, Manuel do 
Couto. 
Anexo: certidões, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 13. 
 

14-  1734, Julho, 4 [Lisboa] 
OFÍCIO de Belchior do Rego de Andrade ao [vedor da Fazenda] marquês de 
Alegrete [Manuel Teles da Silva] remetendo um documento que serviria para a 
resolução de outro e de uma consulta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 14. 
 

15-  1735, Março, 15-1796, Novembro, 6, Lisboa 
AVISOS (2) o primeiro, do [mestre-de-campo general, conselheiro de guerra] 
conde da Ericeira [Francisco Xavier de Meneses] ao representante do Cardeal da 
Mota, Antônio Batista, propondo que se examinasse o regimento das obras das 
fortificações;  
o segundo, do [secretário de Estado da Guerra] Luís Pinto de Sousa [visconde de 
Balsemão] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho apresentando o tradutor de línguas da secretaria do 
Conselho do Almirantado, João Guilherme Cristiano Müller, que estava 
encarregado de uma diligência do real serviço. 
Anexo: ofício (cópia) regimento (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 15. 
 

16-  [post. 1742, Março, 3]-[1794, Março, 29] 
INFORMAÇÕES (2) a primeira sobre o nascimento e batizado do conde da vila 
Nova [de Portimão] D. José Maria Gregório Francisco Baltazar Veríssimo; 
a segunda, sobre Antônio Lobo da Gama, incluindo informações de serviço e uma 
certidão, provando sua nobreza e fidalguia. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 16. 
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17-  [post. 1755, Novembro, 1-post. 1794] 
MEMÓRIAS (5) a primeira, de Alexandre de Gusmão intitulada “Genealogia 
geral para desvanecer a opinião dos senhores que dizem puritanos” tratando da 
questão da pureza de sangue, do Santo Ofício, de cristãos e mouros, da expulsão 
dos judeus em 1497 e indagando-se sobre a sua descendência que ficou em 
Portugal; 
a segunda, cópia, intitulada “ Memória particular e relativa da defesa da fortaleza 
de Nossa Senhora da Graça”, trazendo a descrição de toda artilharia, munição e 
soldados; 
a terceira, sobre finanças, referindo-se à receita e despesa ao Real Erário, às 
companhias de comércio [pombalinas] e às políticas financeiras; 
a quarta, sobre a genealogia dos Moraes de Tiozelo, desde João Rodrigues Calvo a 
Francisco Xavier de Sá Pereira de Moraes Pimentel Vahia Vilasboas e Sarmento; 
a quinta, sobre a genealogia dos Sá, desde Bartolomeu de Sá Pereira até o mesmo 
Francisco Xavier, referido acima. 
Anexo: memórias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 17. 
 

18-  ���� 1761, Maio, 15-1784, Março, 26, Lisboa 
OFÍCIOS (4) o primeiro, do tenente-generalda artilharia do Reino, Manuel Gomes 
de Carvalho e Silva ao [secretário da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado, apresentando o resultado do exame feito nas fundições de 
artilharia do campo de Santa Clara; 
o segundo, de Mateus Vicente de Oliveira [ao mesmo secretário] apresentando o 
resultado do exame feito nos fornos [do biscoito] do Val de Zebro, do Rio de 
Coina e Moinhos, onde se fazem as farinhas para aqueles fornos; 
o terceiro, do desembargador dos agravos, Diogo Inácio de Pina Manique [ao 
mesmo secretário] comunicando ter entregue ao [secretário de Estado do Reino] 
marquês de Pombal [Sebastião José de Carvalho e Melo] o diamante bruto que 
havia apreendido do réu, um cirurgião chegado do Rio de Janeiro; 
o quarto, do [presidente do Conselho Ultramarino] conde de Resende [D. Antônio 
José de Castro] ao [secretário da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, 
a respeito dos colchões, travesseiros e camas enviados para o regimento de 
infantaria de Lagos, que guarnecia regiões do Algarve e sobre a munição que se 
achava no depósito de Silves, afirmando ser ela insuficiente, pedindo que o 
Arsenal Real do Exército a reforçasse. 
Anexo: informação, certidões, planta, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 18. 
 

19-  [post. 1777, Fevereiro, 24] 
CARTA DE LEI (minuta) da rainha [D. Maria I] sobre o estabelecimento do 
crédito público e pagamento dos juros reais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 19. 
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20-  1777, Maio, 2-[ant. 1799] 
RELAÇÕES (2) a primeira, dos tiros feitos no dia 3 de abril de 1777 na bateria da 
marinha pequena de Cascais; 
a segunda, das praças que guarnecem as fortalezas da marinha da Corte e das 
províncias da Estremadura, Minho e Trás-os-Montes, e Reino do Algarve, 
apontando o cargo, o número e o vencimento dos oficiais e soldados.  
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 20. 
 

21-  1785, Janeiro, 25-1791, Julho, 12, Salvaterra [Lisboa] Porto. 
OFÍCIOS (7) o primeiro (minuta) ao [embaixador de Portugal em Turim] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, tratando da secularização dos conventos supérfluos; 
o segundo, do [presidente do Conselho Ultramarino] conde de Resende [D. 
Antônio José de Castro] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, enviando mapas e planos resultantes da 
visita geral à todas as fortificações do Reino do Algarve;  
o terceiro, do [juiz da alfândega do Porto] Rodrigo Antônio de Abreu e Lima ao 
[intendente geral da Polícia da Corte e Reino] Diogo Inácio de Pina Manique, 
enviando relação das fazendas apreendidas em um navio inglês, relatando o seu 
descarregamento na Póvoa do Varzim, escala em Vigo, quando se dirigia ao 
Porto; 
o quarto, do mesmo juiz ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, enviando o mapa dos rendimentos gerais 
produzidos pela Alfândega do Porto; 
o quinto, do ajudante engenheiro, José Joaquim Talaia ao mesmo secretário, 
relatando o estado do estabelecimento que fabrica o carvão em Rilvas para a 
composição da pólvora destinada a [Real Fábrica de Pólvora da Barcarena] 
O sexto e o sétimo, do juiz de fora da aldeia da Golegã, José de Barros Leitão ao 
mesmo secretário, ambos sobre o inquérito feito ao feitor das Rilvas, que havia 
sido suspenso. 
Anexo: ofício, relações, informações, memórias, mapa, ofícios, termo de 
juramento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 21. 
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22-  1796, Março, 10-1823, Outubro, 21, Lisboa, Queluz, Tavira, Mafra. 
OFÍCIOS (6) o primeiro, de Maurício José Cremer Vanzeller ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro] sobre o 
pagamento dos biscoitos da Real Fábrica do Val do Zebro destinados às naus de 
viagem; 
o segundo (minuta) de [D. Rodrigo de Sousa Coutinho] ao [ministro assistente ao 
despacho e secretário de Estado dos Negócios do Reino] marquês [de Ponte de 
Lima], mordomo-mor [D. Tomás Xavier de Lima Vasconcelos Brito Nogueira 
Teles da Silva], tratando das despesas do Estado e dos empréstimos que 
poderiam ser feitos, aludindo o crédito público e os padrões do juro real; 
o terceiro, do monteiro-mor [conde de Castro Marim, D. Francisco de Melo da 
Cunha] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho, sobre as provisões que têm sido fornecidas às embarcações 
que têm aportado em Lagos e Faro, solicitando que lhe fosse mandado alcatrão, 
ferro e outros materiais necessários aos reparos da artilharia e das embarcações; 
o quarto (cópia) de Belchior Félix Rebelo ao [secretário do Conselho Ultramarino] 
Francisco de Borja Garção Stockler, remetendo a cópia do decreto pelo qual se 
fazia mercê aos oficiais da manufatura de chapéus grossos, a isenção da 
contribuição de 50 e 30 réis que lhes tinha sido imposta anteriormente; 
o quinto, indicando Luís Gomes de Carvalho para trabalhar no porto da vila 
Nova de Portimão, estando ele, presentemente, ocupado na construção de bateria 
na costa ao norte e sul da foz do Douro; 
o sexto, do [secretário de estado da Guerra e interinamente da Marinha e 
Ultramar], conde de Subserra [Manuel Inácio Pamplona Corte Real] ao José 
Joaquim Monteiro Torres, sobre o pagamento a ser feito ao intendente da Marinha 
da cidade do Porto para passá-lo à fortaleza da Insua, em Caminha. 
Anexo: provisões, lembrete, ofícios, aviso (cópia). 
Obs.: o marquês de Olhão é monteiro-mor em 1801. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 22. 
 

23-  1797, Março, 14, Lamego. 
CERTIDÃO passada por Antônio Teixeira de Carvalho, do assento do batismo de 
José, filho de Francisco de Moraes Madureira e de Maria Caetana, registrado em 
livro do cartório do Seminário de Lamego. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 23. 
 

24-  1817, Agosto, 17. 
INFORMAÇÃO (minuta) sobre a reclamação dos moradores do bairro de 
Alcântara contra os fornos de cozer cal com carvão de pedra, por causa do fumo 
que exalava, prejudicial a sua saúde. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 24. 
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25-  1825, Abril, 30-Agosto, 16 [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) do [secretário de Estado da Fazenda] D. Miguel Antônio de Melo ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José 
Monteiro Torres, os 3 primeiros, sobre o empréstimo de alguns escaleres do 
Arsenal da Marinha, enquanto se consertava o escaler da Mesa do Sal, para que o 
serviço não fosse interrompido; 
o quarto, sobre a reclamação da Mesa dos Vinhos por causa dos prejuízos que 
vinha tendo por seu escaler estar emprestado ao Arsenal da Marinha; 
o quinto, comunicando que os escaleres da Alfândega grande de Lisboa estavam 
impossibilitados de fazerem as rondas constantes nos navios carregados de 
cereais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 25. 
 

26-  1825, Julho, 2-1833, Dezembro, 13, Alfeite [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) o primeiro (cópia) do [secretário de Estado da Fazenda] D. Miguel 
Antônio de Melo ao José Xavier Mousinho da Silveira, transmitindo a ordem para 
que se instaurassem novamente as rondas nos navios carregados de cereais e 
pusesse à disposição do inspetor do Arsenal Real da Marinha os escaleres da 
alfândega grande do açúcar? para cooperarem no combate aos descaminhos do 
açúcar e dos cereais; 
o segundo, do [juiz do Arsenal da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Antônio Manuel de 
Noronha, sobre a queixa do guarda do pinhal dos fornos de Val de Zebro contra 
pessoas que estavam se utilizando ilicitamente das estradas novas naquele pinhal; 
o terceiro, do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], Agostinho José 
Freire ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Francisco 
Simões Margiochi sobre como conduzir com segurança as munições para o castelo 
de Palmela, destinadas à linha de defesa de Setúbal. 
Anexo: ofício. Obs.: o primeiro e o terceiro são de ministros da regência do duque 
de Bragança D. Pedro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 26. 
 

27-  1831, Maio, 17, Lisboa 
RELAÇÃO dos tripulantes do brigue escuna Bom Jesus, de que é proprietário 
João Manuel de Brito e capitão, José Maria de Lima, em sua viagem para a ilha de 
São Miguel, constando o nome, nacionalidade, idade, estado civil, sinais físicos 
característicos e residência. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 27. 
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28-  1831, Outubro, 14-Dezembro, 12, Lisboa 
OFÍCIOS (4) do major do Real Corpo de Engenheiros, Fulgêncio Gomes dos 
Santos Vale ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde 
de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] sobre a proposta do major 
encarregado da construção das baterias do Cais do Sodré e Terreiro do Paço, para 
que recebessem os títulos, respectivamente, de Bateria Nova de Nossa Senhora da 
Conceição e Bateria Nova de São Miguel; 
o segundo, sobre a divisão de trabalho e dos operários das construções das 
baterias acima referidas; 
o terceiro, sobre os guardas e sentinelas de serviço nas mesmas baterias; 
o quarto, sobre a requisição de mais operários para trabalharem na construção 
das mesmas baterias. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 20, pasta 28. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 21 (1626-1833) 
N.º de pastas descritas: 28 
Assuntos: hospitais reais e militares (obras, regimentos, esmolas, doentes); levante contra o 
governo português em Pernambuco (1817); viagem aerostática; regulamento para a formação 
de um Conselho de Saúde Naval. 
 

1-  1626, Setembro, 11 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] sobre a esmola que seu 
pai, o rei [D. Filipe II] fizera ao Hospital Santo Antônio de Lisboa de um cruzado 
por vinda de cada nau da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 1. 
 

2-  1658, Junho, 6, Valença do Minho 
CERTIDÃO passada pelo abade de São Miguel de Fontouro, João Freire de 
Andrade, a respeito dos banhos do casamento de Cristóvão Casado, filho de 
Francisco Gonçalves e Maria Casada, com Maria João, viúva de Francisco de 
Aguiar.  
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 2 
 

3-  1689, Julho, 8-1827, Setembro, 27, Lisboa 
CONSULTAS (2) a primeira, do Conselho da Fazenda ao rei [D. Pedro II] sobre os 
papéis apresentados por Inês Barreto de Albuquerque a respeito dos privilégios 
do Hospital Real da Corte; 
a segunda, do Real Conselho da Marinha, à princesa regente [D. Isabel Maria] 
sobre o requerimento do boticário Bernardo Antônio dos Santos, sobre a 
necessidade de haver um dispensário farmacêutico no Hospital Real da Marinha, 
do qual seria administrador. 
Anexo: certidão, requerimento, carta, ofícios (cópias) mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 3. 
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4-  [post. 1751, fevereiro, 6-post. 1808] 
REQUERIMENTOS (6) o primeiro, do provedor do Hospital de São Lázaro de 
Coimbra, Manuel Pacheco Fabião de Albuquerque e Melo ao rei [D. José] 
solicitando certidão do decreto que o nomeava para aquele cargo; 
o segundo, do cirurgião Cipriano José Oliveira da Costa à rainha [D. Maria I] 
solicitando um cargo no Hospital Militar de Castelo de Vide;  
o terceiro, de José de Gouveia Figueiredo, que já praticara a “arte de sangria” no 
Hospital Real da Cidade do Porto, solicitando um lugar de sangrador em uma das 
naus; 
o quarto, de Reinaldo Manuel Valente ao príncipe regente [D. João] solicitando 
um lugar de fiel de roupas ou outro qualquer emprego no Real Hospital da 
Marinha;  
o quinto e o sexto, dos empregados do Real Hospital da Marinha ao príncipe 
regente [D. João] solicitando seus pagamentos atrasados. 
Anexo: certidões, ofícios, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 4. 
 

5-  1751, Fevereiro, 13-1797, Novembro, 16, Lisboa 
CONSULTA da Mesa da Consciência e Ordens ao rei [D. José] sobre a construção 
de um prédio para convalescença no Hospital da vila das Caldas;  
CARTA do conselheiro Francisco da Silva Corte Real à rainha [D. Maria I] sobre a 
capela deixada como herança, para a Junta da Fazenda do Hospital da vila das 
Caldas, por seu administrador, Antônio Lobo de Melo e Castro. 
Anexo: consulta, carta (cópia) relação, requerimentos, sentença de justificação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 5. 
 

6-  [ant. 1753, Janeiro, 17-1762, Fevereiro, 8] 
REQUERIMENTOS (3) do monteiro-mor do Reino, como tesoureiro e enfermeiro-
mor do Hospital Real de Todos os Santos ao rei [D. José] solicitando que lhe fosse 
passado padrão do juro do dinheiro que entregara ao tesoureiro do Conselho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 6. 
 

7-  [ca. 1756-ca. 1804, Lisboa] 
INFORMAÇÕES (2) a primeira, de Francisco Xavier Fabri relatando o estado das 
obras no Real Hospital da Marinha; 
a segunda, sobre o novo fogão do mesmo hospital, contendo a descrição de todas 
as plantas. 
Anexo: ofícios, relações. 
Obs.: documento em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 7. 
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8-  1758, Agosto, 26-1801, Agosto, 6, Santarém, Lisboa 
OFÍCIOS (6) o primeiro, do substituto do provedor do Hospital Real de Santarém, 
Álvaro de Quintal Lobo ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real] sobre o regimento do Hospital Real 
de Santarém; 
o segundo, do ex-almoxarife do Hospital de Abrantes, Antônio Lopes Durão ao 
[secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra] D. Luís da Cunha 
[Manuel] solicitando ser ressarcido do que gastara com gêneros para aquele 
hospital; 
o terceiro (cópia) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho ao [ministro assistente ao despacho e secretário de 
Estado dos Negócios do Reino] marquês [de Ponte de Lima], mordomo-mor [D. 
Tomás Xavier de Lima Vasconcelos Brito Nogueira Teles da Silva] sobre um 
fundo especial para construção do Hospital da Marinha, laboratório químico e 
dispensário farmacêutico; 
o quarto e quinto (minutas) do mesmo secretário ao [oficial-maior da Secretaria 
de Estado da Marinha e Ultramar, João Filipe da Fonseca] um, solicitando que 
expedisse um aviso ao Conselho do Almirantado sobre as visitas diárias dos 
cirurgiões às embarcações do porto, para, se for o caso, remetê-los para o hospital 
da Marinha; o outro, sobre a demora dos oficiais despachados para o Ultramar 
em partirem e também o pouco zelo do almoxarife do Hospital do Desterro pelo 
serviço real; 
o sexto, de Januário Lopes da Silva sobre as providências tomadas para a 
construção do Hospital da Marinha, no lugar onde se havia principiado a 
construção do hospício para os jesuítas. 
Anexo: certidões, aviso, cartas, listas, ofícios, ofício (minuta) cartas (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 8. 
 

9-  1767, Abril, 29-1820, Abril, 26 [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) o primeiro, do ex-almoxarife do Hospital de Abrantes, Antônio 
Lopes Durão, encaminhando as instruções que se observam no Hospital Militar 
de Lisboa; 
o segundo, de Tomás Antônio de Vilanova Portugal ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro] conde de Arcos [D. Marcos de 
Noronha e Brito] sobre a pretensão do estudante Ricardo da Silva Basto Varela de 
trabalhar no Hospital Militar.  
Anexo: relações, requerimentos, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 9. 
 

10-  [post. 1775, Janeiro] 
INSTRUÇÕES para o Hospital Real Militar trazendo as obrigações 
correspondentes a cada um dos cargos que ocupavam seus funcionários. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 10. 
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11-  1777, Março, 24, Elvas. 
CARTA PARTICULAR de Manuel Bernardo de Melo e Castro a seu irmão, 
Martinho de Melo e Castro, remetendo a cópia da carta que escrevera a Aires de 
Sá e Melo, na qual dizia que o padre frei Policarpo de São José não merecia voltar 
a ser prior do Hospital Real de Elvas, pois já estivera preso, depois da devassa 
que lhe fora feita. 
Anexo: carta particular (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 11. 
 

12-  1782, Outubro, 31-1812, Junho, 3 [Lisboa] 
MAPAS (11) dos balanços anuais ou semestrais, dos rendimentos e da despesa do 
Hospital São José em [Lisboa]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 12. 
 

13-  1789, Abril, 26, Lisboa 
TERMO da inspeção do estado geral do Rio Tejo no mês de março de 1789 por 
Estevão Dias Cabral, a mando do [secretário de Estado do Reino e Mercês] 
visconde da vila Nova de Cerveira [D. Tomás Xavier de Lima]. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 13. 
 

14-  1790, Julho, 30-1826, Junho, 19, Lisboa 
RECIBO passado pelo irmão maior Bernardino de Sena Pereira declarando a 
chegada ao Hospital Real de São José, do padre Caetano Francisco Tavares 
Cenerim, para ser tratado de sua moléstia, à pedido da rainha [D. Maria I] 
OFÍCIOS (2) o primeiro, do administrador do Hospital Real São José, Rodrigo 
Borba Correia [Almeida] ao [secretário da Marinha, Guerra e Negócios 
Estrangeiros] Miguel Pereira Forjaz, sobre o reparo nas enfermarias daquele 
hospital, pretendida pelo enfermeiro-mor, D. Francisco de Almeida de Melo e 
Castro; 
o segundo, do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros] conde de 
Barbacena [Francisco Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro] ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José 
Monteiro Torres, encaminhando o mapa do movimento de doentes e de receita e 
despesa dos hospitais regimentais do Exército. 
Anexo: requerimento, mapas. 
Obs.: documentos impressos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 14. 
 

15-  ���� [post. 1790, Março, 9] 
RELAÇÃO dos postos ocupados pelo conde de Resende [D. José Luís de Castro] 
desde que sentou praça, em 1758, até o posto de coronel, em 1790, sendo um de 
seus cargos o de vice-rei do Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 15. 
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16-  [ant. 1795] 
RELAÇÃO dos empregados da oficina do escrivão dos armazéns, Luís Antônio 
de Leiros [da repartição da academia, hospital e arsenal da Marinha]. 
Anexo: informação (minuta). 
Obs.: o documento em anexo foi escrito pelo secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 16. 
 

17-  [ant. 1797, Dezembro, 5] 
REGULAMENTO para o Hospital Real da Marinha, constando de 4 seções, 
divididas em títulos e artigos. 
Anexo: informação (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 17. 
 

18-  [ant. 1797, Dezembro, 5-ant. 1811, Dezembro, 5] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro, do médico encarregado da assistência e 
curativos dos enfermos do Hospital Real da Marinha, Inácio Xavier da Silva, à 
rainha [D. Maria I] solicitando o lugar de físico-mor das armadas; 
o segundo, do aluno de cirurgia e anatomia no Hospital Militar de Santa Clara, 
Inácio José Paes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende] solicitando o lugar de cirurgião ajudante em qualquer hospital 
militar. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 18. 
 

19-  1800, Fevereiro, 12 [Lisboa] 
LEMBRETE do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho] para que se escrevesse ao Intendente da Marinha 
sobre a informação do preço da venda da Água da Inglaterra, que não estava 
correto, assim como o de outros produtos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 19. 
 

20-  [ca. 1801-ant. 1820, Setembro, 18] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro, do médico do Hospital Real Militar da Corte, 
Luís José Lança ao príncipe regente [D. João] solicitando o lugar de médico da 
Armada Real;  
o segundo, do cirurgião, ex-diretor do extinto Hospital Militar da praça de 
Peniche, Paulino da Rocha solicitando seu provimento como oficial de saúde e 
cirurgião daquela praça; 
o terceiro, do boticário do Hospital Militar do Exército, Antônio Luís da Paz 
Cogominho ao rei [D. João VI] solicitando o cargo de contínuo e guarda da 
Cordoaria. 
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 20. 
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21-  [post. 1808-post. 1821, Abril, 3] 
REQUERIMENTOS (5) o primeiro, dos enfermeiros do Hospital Real da Marinha 
ao príncipe regente [D. João] solicitando seus soldos; 
o segundo, de Luís Zacarias da Mota e Sousa ao [governador do Reino, secretário 
da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira 
Forjaz [Coutinho] solicitando o cargo de médico cirurgião do Hospital Real da 
Marinha, por demissão de Venceslau Anselmo Soares; 
o terceiro, do enfermeiro-mor do Hospital do Beato Antônio, Bernardo José 
Ramos ao rei [D. João VI] solicitando o cargo de enfermeiro-mor do Hospital Real 
da Marinha; 
o quarto, do ex-enfermeiro-mor do Hospital Real da Marinha, Manuel Antônio da 
Silva, que havia sido afastado em razão de intrigas internas ao rei [D. João VI] 
solicitando ser readmitido naquele emprego ou uma pensão mensal; 
o quinto, da viúva do ex-administrador do Hospital da Marinha, Antônio 
Joaquim do Cabo Finali, Mariana Vitória José Martinelli de Finali ao rei [D. João 
VI] solicitando o pagamento dos ordenados atrasados do finado marido.  
Anexo: requerimentos, relações, certidões, atestados, portaria, aviso (traslado). 
Obs.: doc. impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 21. 
 

22-  1809, Maio, 9-Julho, 4, Lisboa 
OFÍCIOS (5) do médico cirurgião do Hospital Real da Marinha, Venceslau 
Anselmo Soares ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] todos 
dando notícias de suas inspeções no Hospital da Trafaria. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 22. 
 

23-  ���� 1817, Maio, 24-1819, Fevereiro, 26,Valença do Minho, Lisboa 
OFÍCIOS (2) ao [governador do Reino, secretário de Estado da Marinha e dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho], o primeiro, de Luís Antônio Rodrigues, sobre o levante contra o 
governo português em Pernambuco; e o segundo, do professor Robertson, 
solicitando obter as mesmas facilidades para promover uma viagem aerostática 
em Lisboa que recebera Lunardi quando fizera a sua. 
Anexo: lembrete. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 23. 
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24-  ���� 1817, Fevereiro, 27-1825, Julho, 28 
CARTAS (7) ao rei [D. João VI] as 2 primeiras da Real Junta da Fazenda da 
Marinha enviando relações; a primeira, dos empregados; 
a segunda, remetendo devassa acerca do serviço dos facultativos do Hospital da 
Marinha; 
a terceira, do [desembargador] Manuel Lopes de Figueiredo, enviando relação de 
doentes do Hospital da Marinha; 
a quarta e a quinta, de I. Irving, uma sobre como desenvolver o comércio de 
Portugal com o Brasil, agora que se tornara independente, outra, sobre os 
diamantes deste país; 
a sexta, do [intendente do Arsenal da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May 
informando o requerimento do marinheiro inválido empregado na oficina de 
estopa do Arsenal da Marinha, André Rodrigues Barbosa; 
a sétima, do mesmo intendente sobre o requerimento do ajudante de botica do 
Hospital Real da Marinha, Calisto Gaudêncio Feio, que solicitava o lugar de 
primeiro boticário do mesmo hospital. 
Anexo: relações, cartas, autos de devassa, mapa, ofícios, requerimento, carta 
(cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 24. 
 

25-  1822, Agosto, 27 [Lisboa] 
CARTA da Comissão da Marinha ao rei [D. João VI] historiando a existência do 
Hospital da Marinha, aludindo à situação dos médicos, cirurgiões, boticários que 
nele atuavam e mencionando as reformas necessárias. 
Anexo: lembrete, cartas, ofícios, ofício (minuta) relações, mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 25. 
 

26-  ���� 1823, Outubro, 16-1824, Junho, 21, Lisboa, São João da Foz do Douro. 
OFÍCIOS (5) o primeiro, do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros] 
marquês de Palmela [D. Pedro de Sousa Holstein] ao [secretário de estado da 
Guerra e interinamente da Marinha e Ultramar], conde de Subserra, [Manuel 
Inácio Pamplona Corte Real] sobre a pretensão de Antônio Joaquim do Cabo 
Finali ao cargo de administrador do Hospital da Marinha; 
o segundo, de Luís Antônio Caú sobre a recolonização do Brasil, unindo-o, outra 
vez, às demais possessões portuguesas; 
o terceiro, de Francisco Antônio de Miranda ao [secretário de estado da Guerra e 
interinamente da Marinha e Ultramar], conde de Subserra, [Manuel Inácio 
Pamplona Corte Real] comunicando a chegada de embarcações vindas do Brasil e 
mencionando os passageiros e as cargas que traziam de arroz, café e couro; 
o quarto e o quinto, de José Raimundo de Passos de Porbena Barbosa ao mesmo 
secretário, sobre a necessidade de chamar os brasileiros à razão, tratando-se da 
recolonização daquele país. 
Anexo: lembretes, requerimento, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 26. 
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27-  1826, Fevereiro, 28-1828 [Lisboa] 
REGULAMENTO de Saúde Naval em geral e do Hospital da Marinha em 
particular e OFÍCIO de Bernardino Antônio Gomes encaminhando um 
regulamento para a formação de um Conselho de Saúde Naval. 
Anexo: regulamentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 27. 
 

28-  1827, Setembro, 25-1833, Agosto, 1 [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) os 4 primeiros, do [juiz intendente da Marinha] Carlos [Félix 
Geraldes] May, o primeiro, a Carlos Honório de Gouveia Durão, sobre o 
requerimento do enfermeiro do Hospital Real da Marinha, José Dias dos Santos, 
solicitando ser admitido nas aulas régias estabelecidas no Hospital São José;  
o segundo, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Antônio Manuel de Noronha] sobre o pedido de nomeação de um capelão para o 
Hospital Real da Marinha; 
o terceiro, ao [ministro assistente ao Despacho] duque de Cadaval [D. Nuno 
Caetano Álvares Pereira de Melo] encaminhando o mapa dos doentes do Hospital 
Real da Marinha; 
o quarto, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde de 
Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] encaminhando o requerimento 
do cirurgião do Hospital Real da Marinha, João Ferreira, que solicitava aumento 
de ordenado; 
o quinto, do [secretário de Estado da Guerra] Cândido José Xavier ao [secretário 
de Estado da Marinha] Agostinho José Freire, para que fosse passada ordem ao 
Hospital Real da Marinha, a fim de que fosse remetido, à Comissão de Saúde 
Pública de Lisboa, um mapa diário dos coléricos entrados, curados, mortos e 
existentes naquele hospital. 
Anexo: lembretes, ofícios, mapa, provisão (cópia) certidões, atestados, abaixo-
assinado, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 28. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 22 (1720-1832) 
N.º de pastas descritas: 32 
Assuntos: Tribunal da Junta do Comércio Geral; criação de uma companhia para o negócio 
dos diamantes do Brasil; tráfico negreiro para a América Portuguesa e extração de 
cochonilha; conflito das coroas católicas com a Santa Sé em torno da Companhia de Jesus; 
correspondência diplomática; Jardim botânico; estudo da língua arábica. 
 

1-  1720, Fevereiro, 1, Lisboa 
ALVARÁ do rei [D. João V] suprimindo e extinguindo o Tribunal da Junta do 
Comércio Geral, e encarregando o seu expediente e todas as suas atribuições ao 
Conselho da Fazenda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 1. 
 

2-  ���� [ant. 1724, Agosto, 18] 
REQUERIMENTO do provedor e deputados da Mesa do Espírito Santo, que 
confere o bem comum [?] do comércio ao rei [D. João V], solicitando a proibição 
dos atravessamentos de José Guluston, negociante inglês, no resgate de negros da 
Costa da Mina e no comércio direto com o Brasil. 
Anexo: parecer (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 2. 
 

3-  ���� 1734, Junho, 18-Julho, 17 [Lisboa] 
OFÍCIOS (2 cópias) do [procurador da Coroa] Belchior do Rego e Andrade ao 
[vedor da Fazenda] marquês de Alegrete [Manuel Teles da Silva] remetendo 
documentos relativos à criação de uma companhia para o negócio dos diamantes 
do Brasil, com privilégio de explorar o tráfico negreiro para a América Portuguesa 
e a extração de cochonilha. 
Anexos: regimento (minuta); frontispício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 3. 
 

4-  1738, Setembro, 16, Roma 
BREVES (2) do Papa Clemente XII sobre a diocese da Ilha de São Tomé, referindo o 
Bispo D. Leandro da Piedade. 
Obs.: em latim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 4. 
 

5-  1742, Janeiro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre pedido formulado 
por Francisco Ferreira da Silva e Jorge Pinto de Azevedo, caixas do contrato dos 
diamantes, para a nomeação de pessoa que vá à Casa da Moeda receber o produto 
do dito contrato, em virtude da grave doença do seu tesoureiro, Ambrósio da 
Silva. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 5. 
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6-  1749, Junho, 11-[ant. 1750] [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do [desembargador do Paço] frei Sebastião Pereira de Castro [ao 
secretário de Estado do Reino e Mercês, Pedro da Mota e Silva] sobre as condições 
impostas pelos padres da Companhia de Jesus aos irmãos de Nossa Senhora do 
Paraíso [em Lisboa] para edificarem o colégio de São Francisco Xavier na ermida 
da mesma evocação. 
Anexos: informações e ofícios.  
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 6. 

 
7-  1757, Setembro, 23, Lisboa? 

CARTA DE PADRÃO do rei D. José a D. Ana José da Graça, filha dos marqueses 
de Louriçal, Francisco Xavier de Meneses e D. Maria José da Graça, pelo preço da 
compra e subrogação de um palácio ou casas em que viveram os marqueses de 
Cascais, chamadas do Couto de São Mateus, junto ao Poço do Borratém. 
Obs.: documento em pergaminho.  
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 7. 
 

8-  1761, Agosto, 8-1765, Fevereiro, 28 
CÓPIAS (8) de ofícios, breves, ordem e parecer relativos a questões de direito 
canônico e ao conflito das coroas católicas com a Santa Sé em torno da Companhia 
de Jesus. 
Obs.: documentos em latim e italiano, provenientes de diferentes processos, sendo 
alguns com carimbos do Arquivo de Marinha e Ultramar da Biblioteca Nacional, 
anteriores à proclamação da República. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 8. 
 

9-  1769, Abril, 2, Madri 
OFÍCIO (minuta) do [enviado extraordinário em Madri, Aires de Sá e Melo] para o 
conde de Oeiras [Sebastião José de Carvalho e Melo] sobre o próximo conclave 
para a eleição do papa e a reação da corte de Madri ao recente insucesso de um 
tratado de aliança com a de Lisboa, contendo diversos juízos sobre o caráter dos 
principais interlocutores espanhóis, como o marquês de Grimaldi [secretário de 
Estado] que estaria sob forte influência do duque de Choiseul [secretário de Estado 
do rei Luís XV]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 9. 
 

10-  [post. 1773, Agosto, 16-post. 1786, Dezembro] 
RELAÇÕES de despesas e pagamentos feitos tanto para o vestuário, sustento e 
respectivas consignações subministradas aos religiosos portugueses da extinta 
Companhia de Jesus que residiam nos Estados Pontifícios, quanto para outros 
gastos para a subsistência dos mesmos. 
Anexos: relações (8). 
Obs.: as últimas quatro relações (1784-1786) estão em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 10. 
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11-  1774, Abril, 6 
RELAÇÃO elaborada por [Domingos] Vandelli [lente da Universidade de 
Coimbra] sobre o conteúdo de oito caixas enviadas para o Laboratório Químico do 
Real Jardim Botânico. 
Obs.: em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 11 
 

12-  1780, Fevereiro, 22 [Lisboa] 
RELAÇÕES (2) dos negociantes da Praça de Lisboa matriculados na Junta do 
Comércio. 
Obs.: notas laterais de pelos menos duas diferentes caligrafias, sendo uma de 
Martinho de Melo e Castro [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 13. 
 

13-  1782, Abril, 1, Lisboa 
PORTARIA (traslado) pela qual Antônio Joaquim de Pina Manique, 
superintendente geral dos Contrabandos e Descaminhos dos Reais Direitos e 
ajudante do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, nomeia Jerônimo Esteves, 
tradutor e intérprete dos idiomas francês, inglês, espanhol e italiano da mesma 
Superintendência. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 13. 
 

14-  1783-1807 
RELAÇÕES e RECIBOS de serviços, materiais, espécies e instrumentos científicos 
referentes a diversos gabinetes e entidades, e especialmente ao Real Jardim 
Botânico. 
Obs.: encontram-se referidos, entre outros, Guilherme Dugood, Carlos Mardel, o 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar Luís Pinto de Sousa 
Coutinho e João Jacinto de Magalhães. 
Obs.: dois documentos em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 14. 
 

15-  ���� 1784, Janeiro, 13-1786, Maio, 8, Lisboa 
CONSULTAS (5) da Junta do Protomedicato, à rainha [D. Maria I] tratando a 
primeira do modo de impedir remessa de drogas falsificadas do Reino para o 
Brasil; a segunda, da oposição que o ouvidor geral de Pernambuco levantou às 
atividades do comissário local; a terceira, do desejo de dirigir diretamente aos 
boticários dos domínios Ultramarinos, o regimento para a venda de 
medicamentos; a quarta e a quinta, para os ministros dos estados das Américas 
auxiliarem os comissários da Junta e não embaraçarem o exercício das suas 
comissões. 
Anexos: cartas, listas, certidões, ofícios, requerimento, despachos e consulta 
(minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 15. 
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16-  [Post. 1784, Agosto, 23] 
REQUERIMENTO pelo qual os droguistas e comerciantes de drogas medicinais na 
Corte de Lisboa expõem à rainha [D. Maria I] os inconvenientes resultantes da 
nova sujeição às visitas da Junta do Protomedicato antes do despacho de boticas, 
fardos, caixões ou embrulhos de drogas e remédios para os Estados do Ultramar, 
solicitando a imediata suspensão desse procedimento. 
Anexos: requerimentos, edital e atestado.  
Obs.: o edital é impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 16. 
 

17-  [Post. 1785-ant. 1796] 
PRÓ-MEMÓRIA do [núncio apostólico em Lisboa] arcebispo de Tiana [monsenhor 
Belisoni] ao [secretário de Estado da Marinha e do Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro, sobre o apoio às atividades de missionação na China e em todos os outros 
domínios da Coroa portuguesa. 
Obs.: data fixada pelos anos de ministério do arcebispo de Tiana. Documento em 
italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 17. 
 

18-  [Post. 1786, Janeiro, 19] 
REQUERIMENTO de D. Francisco Sequi à rainha [D. Maria I] solicitando que o 
Conservador da Nação espanhola lhe arbitre uma pensão de subsistência, do 
produto dos bens que se acham no Cofre da Junta do Comércio, até se finalizar o 
processo para o seu livramento. 
Anexos: requerimento e ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 18. 
 

19-  1787, Junho, 7-Novembro, 20, Lisboa 
OFÍCIOS (4) os três primeiros do [ministro assistente ao despacho e presidente do 
Erário Régio] marquês de Angeja [D. Pedro José de Noronha Camões de 
Albuquerque Moniz e Sousa] respectivamente ao [secretário de Estado do Reino e 
Mercês] visconde da vila Nova de Cerveira [D. Tomás Xavier de Lima] sobre a 
reforma do pagamento das contas da Câmara Apostólica e côngruas para a 
assistência dos ex-jesuítas portugueses residentes nos Estados Pontifícios; ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro, remetendo contas das importâncias enviadas para Roma desde o ano de 
1777; ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra] Aires de Sá e 
Melo sobre os planos para a dita reforma, elaborados por Nicolau Pagliarini; 
o quarto é uma cópia do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro ao [encarregado de negócios na Corte de 
Roma] José Pereira Santiago, ainda sobre o mesmo tema. 
Anexos: frontiscípios, decretos (cópias) ofícios, ofícios (cópias) ofício (minuta) 
relações, lembrete e despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 19. 
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20-  [post. 1789, Maio, 9] 
LEMBRETE para se ordenar ao marechal de campo Bartolomeu da Costa que 
remeta ao Gabinete de História Natural uma pedra de cevar, que fora entregue 
pelo jardineiro Júlio Mattiazzi. 
Obs. datado pelo dia da atribuição do posto de marechal a Bartolomeu da Costa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 20. 
 

21-  1796, Fevereiro, 23-Julho, 28, Lisboa 
CONSULTAS (2) da Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação, à 
rainha [D. Maria I] a primeira sobre pretenderem Gonne Harrison e Lupton (sic) 
serem procuradores de Roberto Erving, a entrega de setenta e oito fardos de 
elefantes, que se acham na Casa da Índia, carregados no navio Le Commerçant; a 
segunda sobre pretender Camilo Pereira Soares, homem de negócio de Lisboa, 
privilégio exclusivo para fazer conserva de peixe e azeitonas. 
Obs.: a segunda consulta é uma cópia, com resolução régia datada de Queluz, 31 
de Outubro de 1796. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 21. 
 

22-  1796, Setembro, 29 [Lisboa] 
OFÍCIO de Domingos Vandelli ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o atraso da entrega de três 
milheiros de canas de bambu ao Jardim Botânico de Lisboa, transportados para o 
Reino por uma nau da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 22. 
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23-  ���� [post. 1797, Fevereiro, 11]-[ant. 1823, Agosto, 17] 
REQUERIMENTOS (6) o primeiro, de José Cândido Correia, aluno da Real 
Academia da Marinha, à rainha [D. Maria I] solicitando praça de voluntário para 
uma das naus prontas a sair; o segundo de José Joaquim de Vasconcelos, 
“encarregado de trabalhos botânicos”, solicitando licença para acompanhar o 
transporte das plantas ao Real Jardim [Botânico] de Lisboa; o terceiro de Inocência 
Maria, viúva de Joaquim Henrique, solicitando atestado de que seu falecido 
marido, antigo porteiro do Museu e Jardim Botânico do Paço da Ajuda, foi 
sepultado nessa freguesia, e de que seus quatro filhos estão vivos; o quarto de 
Antônio Patrício Pinto Rodrigues, por seu procurador Constantino de Fontes ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende] solicitando licença para realizar 
experiência com um pequeno barco no dique do Arsenal Real da Marinha, com 
direito à cobrança de bilhetes de entrada; o quinto de Pedro José Nunes, antigo 
estudante da Casa do Risco do Jardim Botânico, tenente de linha no Rio de Janeiro 
e em Pernambuco ao rei [D. João VI] para ser provido num posto de capitão de 
milícias da Corte ou tenente de linha em Angola; e o sexto de João Fletcher, 
também ao rei [D. João VI] solicitando empréstimo da doca da Pampulha, do 
Arsenal da Marinha [em Lisboa] para fazer experiências com novos maquinismos 
de barcos. 
Anexos: atestados, certidão, recibos, requerimentos, avisos (minutas) licença 
(traslado) consulta (cópia) ofícios, ofício (cópia) relação (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 23. 
 

24-  1801, Novembro, 28, Pinheiro-Dezembro, 6 [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra] D. João de 
Almeida de Melo e Castro ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] ordenando que se prepare uma fragata ao porto de Falmouth [para o 
transporte de diamantes] e OFÍCIO do [secretário de Estado da Fazenda] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho ao mesmo secretário, revogando a ordem anterior e 
remetendo cartas da Índia. 
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 24. 
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25-  [ant. 1807, Fevereiro, 6]-[ant. 1825, Agosto, 2] 
REQUERIMENTOS (4) o primeiro, do frei Manuel de Jesus Maria Palma, religioso 
da Ordem Terceira da Penitência e morador no Convento de Nossa Senhora de 
Jesus ao príncipe regente [D. João] solicitando uma tença para suportar as despesas 
com a aprendizagem da língua arábica; o segundo de frei João de Sousa, professor 
da língua arábica ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, solicitando dispensa da 
formalidade de apresentação de um atestado do ministro do bairro, declarando 
que a sua cadeira de língua arábica está a ser ministrada; o terceiro do frei Antônio 
de Castro, religioso da Ordem Terceira da Penitência ao rei [D. João VI] solicitando 
o cumprimento da nomeação como lente substituto da cadeira de língua arábica; e 
o quarto de João Rodrigues Apolinário, do juízo da saúde da vila de Setúbal, oficial 
intérprete de línguas e proprietário vitalício desse ofício ao rei [D. João VI] 
solicitando que se desconsidere o aviso expedido a favor de José Antônio Cardim 
para o mesmo lugar, argumentando que a expedição se fizera por via 
incompetente. 
Anexos: lembretes, ofícios, certidões, carta de propriedade (traslado) decreto 
(cópia) e escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 25. 
 

26-  1807, Julho, 24 [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra] D. Antônio 
de Araújo de Azevedo ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] sobre nova resolução do príncipe regente [D. João] em relação à venda de 
fazendas contrabandeadas, que deveria passar a ser feita em leilões públicos, sob a 
supervisão da Junta do Comércio. 
Anexo: lembrete e aviso (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 26. 
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27-  [post. 1812, Janeiro, 29]-[ant. 1819, Abril, 5] 
REQUERIMENTOS (5) o primeiro e o segundo do frei Manuel Rebelo da Silva, 
religioso da Terceira Ordem da Penitência e lente da cadeira de Árabe ao príncipe 
regente [D. João] solicitando respectivamente inclusão na folha de pagamento 
desde a data do pagamento de seu antecessor, frei João de Sousa, e a nomeação do 
seu irmão padre Bernardo José Rebelo da Silva para um canonicato vago na Sé de 
Lisboa; o terceiro do padre José Bernardo de Andrade Coelho, vice-reitor e 
deputado da Junta da Fazenda do Real Colégio dos Nobres ao príncipe regente [D. 
João] solicitando a sucessão no lugar de reitor; o quarto de José Francisco do 
Amaral, professor de línguas, filosofia, retórica e geometria, solicitando ao príncipe 
regente [D. João] um lugar de oficial numa secretaria de Estado; o quinto dos freis 
Francisco Lourenço Apolinário, Francisco Coelho de Ataíde e João Antônio da 
Paixão, todos da Terceira Ordem da Penitência, solicitando despacho para 
admissão ao estudo da língua arábica no Convento de Jesus. 
Anexos: lembretes, decreto (traslado) requerimento, atestados, certidões e ofícios 
(cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 27. 
 

28-  ���� 1813, Novembro, 12-1824, Dezembro, 24, Lisboa 
OFÍCIOS (5) o primeiro, do [governador do Reino] D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar no Brasil] conde das Galveias [D. João de Almeida de Melo e 
Castro] encaminhando requerimento do frei Antônio de Castro, da Terceira Ordem 
da Penitência, que, chegado de Tânger, almejava suceder na cadeira de árabe do 
dito instituto, o jubilado, frei José de Santo Antônio Moura; o segundo, do frei 
Manuel Rebelo da Silva, lente de língua arábica ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá 
e Resende, informando o número de discípulos, que na sua aula, freqüentavam as 
lições; o terceiro, do ministro geral da Terceira Ordem da Penitência, frei Manuel 
Álvares ao [governador do Reino] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá 
e Resende, respondendo o aviso para que informasse se frei Francisco de Nossa 
Senhora das Dores seria capaz de progressos no estudo do árabe; o quarto (em 
duas vias) do [governador do Reino] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar no 
Brasil] conde dos Arcos [D. Marcos de Noronha e Brito] comunicando o despacho 
favorável ao requerimento da Marquesa de Loulé [D. Maria Margarida do Carmo 
de Meneses] para que Hugo de Fournier, capitão do Real Corpo de Engenheiros e 
professor de língua francesa do Real Colégio Militar da Luz, acompanhasse os seus 
filhos à Corte do Rio de Janeiro; e o quinto, do [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros] marquês de Palmela [D. Pedro de Sousa Holstein] ao [secretário de 
estado da Guerra e interinamente da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao 
Despacho], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona] solicitando 
informação sobre o modo de pedir licença para a matrícula na aula de árabe. 
Anexos: relação, ofícios, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 28. 
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29-  1816, Janeiro, 12, Lisboa 
CONSULTA da Junta Governativa de Portugal para o príncipe regente [D. João] 
favorável ao requerimento de frei Antônio de Castro, religioso da Terceira Ordem 
da Penitência, para ser substituto da cadeira de língua arábica estabelecida no 
Convento de Nossa Senhora de Jesus, em Lisboa. 
Anexos: lembrete, informação, consulta (segunda via) requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 29. 
 

30-  1816, Maio, 18-Junho, 11 [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do frei Manuel Rebelo da Silva, lente da cadeira de língua arábica do 
Convento de Nossa Senhora de Jesus ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] D. Miguel Pereira Forjaz, sobre a necessidade de recrutar e 
formar indivíduos que assegurassem o bom desempenho das suas funções de 
docente e de assistente na correspondência da Secretaria de Estado com o Reino de 
Marrocos. 
Anexo: frontispício do conjunto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 30. 
 

31-  [1824] 
REQUERIMENTO do padre Rodrigo da Madre de Deus, intérprete de língua 
chinesa, a [um secretário de Estado] solicitando-lhe patrocínio para abreviarem o 
pagamento dos seus ordenados. 
Obs.: utilizou-se a data que vai indicada à lápis no documento, recentemente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 31. 
 

32-  1832 
RECIBOS, LEMBRETES E NOTAS referentes à carga de navios envolvidos no 
comércio entre Portugal e a Inglaterra. 
Anexo: carta de afretamento.  
Obs.: a maior parte em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 32. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 22-A (1725-1833) 
N.º de pastas descritas: 57 
Assuntos: reconstrução de Lisboa após o terremoto; irlandeses em Portugal; pedidos de 
certidão de corrente de oficiais que prestaram serviço em localidades do Reino; mapas de 
navios entrados nos portos portugueses; cartas circulares; pagamento a ex-jesuítas em Roma; 
contrato das baleias em Santos ou na ilha de Santa Catarina. 
 

1-  ���� 1725, Agosto, 23, Lisboa  
PARECER do corretor da Fazenda, Luís Peres dos [...] sobre a existência de um 
novo contrato das baleias em Santos ou na Ilha de Santa Catarina e onde este deve 
ser rematado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 1. 
 

2-  [post. 1731, Dezembro, 20] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços de José Pinto da 
Gaia, no Reino, referindo que saiu em socorro da nau de Macau, quando esta foi 
acossada pelas naus de Argel. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 2. 
 

3-  [ant. 1747, Outubro, 20, Lisboa]  
REQUERIMENTO de Manuel da Costa Moraes Barba Rica ao rei [D. João V] 
solicitando 36$000 por conta do trabalho que tem feito na secretaria do Conselho 
Ultramarino de escrita das ordens, provisões e regimentos que dizem respeito às 
missões e redução dos gentios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 3. 
 

4-  [ant. 1747, Julho, 22]-[ant. 1747, Julho, 29] 
REQUERIMENTOS (2) solicitando certidão do cumprimento das ordens do 
Conselho Ultramarino; o primeiro, de Antônio Martins dos Reis, que serviu como 
provedor da comarca de Santarém e o segundo do bacharel André de Sousa 
Pinheiro da Câmara, que serviu como provedor de Torres Vedras. 
Anexos: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 4. 
 

5-  [ant. 1748, Maio, 26]-[ant. 1749, Julho, 12] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João V] solicitando certidão de cumprimento das 
ordens do Conselho Ultramarino; o primeiro, do bacharel Manuel da Silva 
Pedroso, que serviu como provedor da comarca de Castelo Branco; o segundo, do 
bacharel Estêvão Fragoso Ribeiro, que serviu como provedor da comarca de Évora; 
o terceiro do doutor José Justino da Gama, provedor de Setúbal e o quarto do 
bacharel Manuel de Carvalho Pais que serviu no cargo de provedor da comarca de 
Évora.  
Anexos: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 5. 
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6-  [post. 1748] 
MAPA das despesas feitas com os filhos da folha da primeira plaina eclesiástica e 
secular no ano de 1748, assinado pelo contador geral, Afonso [...] dos Reis. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 6. 
 

7-  [ant. 1750]-[ant. 1750, Julho, 24] 
REQUERIMENTOS (3) os dois primeiros ao "senhor doutor desembargador" [José 
Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Melo Barriga] o primeiro, solicitando 
esmola para a mulher pobre Maria dos Santos Correia; o segundo, solicitando 
ajuda para um caixeiro que chegou na nau de licença? o terceiro ao rei [D. João V] 
de Ricardo José Maria, irlandês, solicitando a mercê do ofício de porteiro da nova 
contadoria do Conselho Ultramarino. 
Obs.: o terceiro requerimento tem decreto da Rainha D. Mariana de Áustria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 7. 
 

8-  ���� [post. 1750, Novembro, 3] 
INFORMAÇÃO (cópia) pedida à Secretaria do Conselho Ultramarino relativa a 
dúvidas no pagamento dos contratos realizados no Brasil, de Jorge Pinto de 
Azeredo, e dúvidas relativas a contratos ou a retenção de bens de raiz.  
Obs.: inclui uma lista de contratos no Brasil, sobre os quais recaíam as dúvidas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 8. 
 

9-  [ant. 1754, Março, 26]-[ant. 1754, Novembro, 14] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. José] solicitando certidão do cumprimento das 
ordens do Conselho Ultramarino; o primeiro, do bacharel Luís Osório Beltrão, que 
serviu como provedor da comarca de Coimbra e o segundo de Luís Beaumont, que 
necessita de uma certidão contida nos autos de Francisco Pereira. 
CARTA informando requerimento de Manuel Guilherme Bequer, que serviu no 
lugar de provedor da comarca de Torres Vedras e pede certidão. 
Anexo: carta, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 9. 
 

10-  ���� 1754, Maio, 27, Lisboa 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Diogo de 
Mendonça Corte Real ao [presidente do Conselho Ultramarino] marquês de 
Penalva [D. Estêvão de Meneses] para se reformar a consulta do sargento-mor 
Nicolau da Silva Bragança, que serviu no Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 10. 
 

11-  [post. 1755, Londres] 
OFÍCIO de J. de Castro Sarmento ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Diogo de Mendonça Corte Real, sobre as primeiras notícias 
que lhe chegam do terremoto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 11. 
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12-  [ant. 1755, Maio, 22]-[ant. 1756, Julho, 26] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. José] solicitando certidão de cumprimento das 
ordens do Conselho Ultramarino; o primeiro, do bacharel Manuel Ferreira de 
Oliveira, que serviu como provedor da cidade de Leiria; o segundo do bacharel 
Luís Osório Beltrão, provedor da comarca de Coimbra; e o terceiro, do bacharel 
Caetano Veloso de Figueiredo e Abranches, provedor da comarca da cidade de 
Viseu. 
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 12. 
 

13-  ���� 1757, Novembro, 25 [Lisboa]-1758, Abril, 14, Linda-a-Velha 
OFÍCIOS (3) dirigidos ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Tomé Joaquim da Costa Corte Real; o primeiro, de D. João [do Conselho 
de Estado e capitão geral dos galeões de alto bordo do mar oceano] sobre se deve 
mandar desembarcar a guarnição do navio Nossa Senhora do Livramento, do 
comboio do Rio de Janeiro, tendo em conta o problema que houve por causa de um 
cofre; o segundo, do [provedor dos Armazéns] José Joaquim de Larre, informando 
uma petição de Manuel da Silva e seu filho Antônio Filipe da Cruz, oficiais de 
carpinteiro da Ribeira das Naus; o terceiro, do [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra] D. Luís da Cunha [Manuel] solicitando que seja passado 
passaporte a um grupo de portugueses que em Londres adquiriram um navio. 
Anexo: ofício, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 13. 
 

14-  1758, Agosto, 10 [Lisboa]  
OFÍCIO (cópia) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra] D. 
Luís da Cunha [Manuel] ao Principal Saldanha com instruções no âmbito da 
preparação do tratado a assinar entre Portugal e a Coroa espanhola, futuro tratado 
do Pardo, assinado em 1761. 
Obs.: identificado com o n.º IX. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 14. 
 

15-  [post. 1758, Dezembro, 9, Lisboa] 
LEMBRETE para que se consultem todas as providências relacionadas com os réus 
do atentado à vida do rei D. José. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 15. 
 

16-  1759, Junho, 19, Lisboa-1759, Novembro, 10, Lisboa 
AVISOS (2) do [secretário de Estado do Reino e Mercês] conde de Oeiras [Sebastião 
José de Carvalho e Melo] a Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira sobre a adjudicação 
de terrenos em vários bairros de Lisboa onde se farão construções e sobre as 
construções clandestinas edificadas nas ruas abertas recentemente. 
Anexo: Memória. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 16. 
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17-  [ant. 1759, Outubro, 24]-[ant. 1761, Março, 10] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. José] solicitando certidão de cumprimento das 
ordens do Conselho Ultramarino; o primeiro, do bacharel Antônio José de 
Carvalho, que serviu como juiz dos órfãos de Santarém; o segundo do bacharel 
Sebastião Xavier de Vasconcelos Coutinho, provedor da comarca de Torres Vedras; 
o terceiro do Bacharel Félix Francisco da Silva, provedor da comarca de Elvas; o 
quarto do bacharel Francisco Monteiro Montenegro provedor da comarca da 
Guarda; o quinto do bacharel Domingos Lopes de Azevedo; e o sexto, do bacharel 
Timóteo Pinto de Carvalho, que serviu como provedor da comarca do Algarve. 
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 17. 
 

18-  [ant. 1764, Dezembro, 10]-[ant. 1765, Junho, 17] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. José] solicitando certidão de cumprimento das 
ordens do Conselho Ultramarino; o primeiro, do bacharel Francisco de Sales 
Leitão, que serviu como juiz dos órfãos de Alfama; o segundo do bacharel Vitorino 
da Silva Freire, juiz dos órfãos do Bairro Alto; o terceiro do bacharel José Honório 
Caminha de Miranda, juiz dos órfãos de Évora; o quarto de João Ribeiro Ferreira, 
provedor da comarca de Guimarães; o quinto do bacharel José Pedro Henriques, 
provedor da comarca de Castelo Branco. 
Anexo: cartas.  
Obs.: Nestes documentos, as cartas encontram-se costuradas, precedendo os 
requerimentos, que, por darem início ao processo, foram considerados documentos 
principais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 18. 
 

19-  [ant. 1766, Abril, 13]-1768, Junho, 15, Lisboa 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. José] solicitando certidão de cumprimento das 
ordens do Conselho Ultramarino; o primeiro, do bacharel Francisco de Sales 
Branco Pinel, juiz dos órfãos de Santarém; o segundo do bacharel Manuel 
Henrique Coelho de Mancilha, provedor da vila de Tomar; o terceiro do 
desembargador Manuel Jaques de Sousa Paiva e Silva, provedor da comarca de 
Tomar. 
CARTA informando parecer sobre requerimento (ausente) do desembargador João 
Teotônio de Aguiar Barreto, provedor da comarca de Miranda. 
Anexo: cartas. 
Obs.: nestes documentos, as cartas encontram-se costuradas, precedendo os 
requerimentos, que, por darem início ao processo, foram considerados documentos 
principais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 19. 
 

20-  1768, Junho, 6, Lisboa  
LISTA dos instrumentos matemáticos comprados em Londres para o Colégio dos 
Nobres. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 20. 
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21-  [ant. 1768, Setembro, 17]-[ant. 1771, Março, 23] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. José] solicitando certidão de cumprimento das 
ordens do Conselho Ultramarino; o primeiro, do bacharel Sebastião de Abreu 
Castelo Branco, provedor e corregedor da cidade do Porto; o segundo do bacharel 
Pedro da Costa Neves, provedor da comarca de Elvas; o terceiro do bacharel 
Antônio Pereira de Sampaio Caldeira, juiz dos órfãos e dos direitos reais de Silves; 
o quarto do desembargador Alexandre José Ferreira Castelo, provedor dos órfãos e 
capelas; e o quinto, do bacharel Gregório José Pereira da Silva, juiz dos órfãos do 
bairro de Alfama.  
Anexo: cartas, requerimento.  
Obs.: alguns documentos em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 21. 
 

22-  [post. 1772, Março, Lisboa]-[post. 1772, Abril, 14] 
MAPAS (2) das depesas com as obras da Praça do Comércio e obras públicas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 22. 
 

23-  1773, Janeiro, 8 [Cork] 
OFÍCIO de Joaquim José de Oliveira ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, oferecendo os serviços de dois 
mestres de ofícios que moram em Cork, Irlanda, onde também se encontra o 
remetente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 23. 
 

24-  [ant. 1774, Fevereiro, 19]-[ant. 1775, Agosto, 7] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D José] solicitando certidão de cumprimento das 
ordens do Conselho Ultramarino; o primeiro, do bacharel Antônio Félix de 
Rossignol, que serviu como provedor da comarca de Viseu; o segundo do bacharel 
Tomás Nunes da Costa, que serviu como provedor da comarca da Guarda; o 
terceiro do bacharel José da Silva Pinto de Carvalho, que serviu o lugar de 
provedor da cidade de Beja.  
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 24. 
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25-  [ant. 1776, Setembro, 5]-[ant. 1777, Abril, 8] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D José] solicitando certidão de cumprimento das 
ordens do Conselho Ultramarino; o primeiro, de Inácio de Carvalho e Freitas, 
provedor de Aveiro; o segundo do bacharel Francisco de Sales Leitão, provedor da 
comarca de Elvas; o terceiro do bacharel Sebastião José Rebelo de Gouveia e Melo, 
juiz dos órfãos de Beja; e o quarto, à rainha [D. Maria I] de Sebastião Xavier de 
Vasconcelos Coutinho, provedor da comarca de Santarém.  
Anexo: cartas.  
Obs.: Nestes documentos, as cartas encontram-se costuradas, precedendo os 
requerimentos, que, por darem início ao processo, foram considerados documentos 
principais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 25. 
 

26-  [ant. 1778, Abril, 30]-[ant. 1778, Novembro, 18] 
REQUERIMENTOS (5) à rainha [D. Maria I] solicitando certidão de cumprimento 
das ordens do Conselho Ultramarino; o primeiro, de Tomás Lourenço Ferreira da 
Rocha, que serviu como juiz dos órfãos de Barcelos; o segundo de José Pedro 
Machado Coelho Torres, juiz dos órfãos do Porto; o terceiro de Constantino 
Barreto de Sousa, provedor da comarca de Coimbra; o quarto do bacharel Casimiro 
Barreto Ferraz de Vasconcelos, provedor e contador de Castelo Branco e o quinto 
do desembargador José Inácio de Mendonça, provedor dos resíduos e cativos de 
Lisboa.  
Anexos: cartas, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 26. 
 

27-  ���� [post. 1778, Lisboa] 
MAPA dos navios entrados no porto de Lisboa e dos géneros que entraram na 
Casa da Índia no ano de 1778, vindos da Índia, Bengala, Macau, Maranhão, Pará, 
Pernambuco, Paraíba, Rio de Janeiro, Bahia, Cabo Verde, Cádis, Marrocos e 
Londres. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 27. 
 

28-  [ant. 1779, Março, 19]-[ant. 1782, Março, 22] 
REQUERIMENTOS (4) à rainha [D. Maria I] solicitando certidão de cumprimento 
das ordens do Conselho Ultramarino; o primeiro, de José da Silva Pinto de 
Carvalho, provedor de Évora; o segundo do bacharel Leandro de Sousa da Silva 
Cyrne Alcoforado Rebelo, provedor da comarca de Setúbal; o terceiro de Antônio 
José de Bastos, juiz dos órfãos de Beja e o quarto do bacharel Antônio Barbosa 
Pereira, que serviu como provedor de Esgueira e Aveiro.  
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 28. 
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29-  [ca. 1780] 
ESCRITO (minuta) do [lente da universidade de Coimbra] Miguel Antônio Ciera, 
dirigido ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho 
de Melo e Castro, solicitando a compra de um "óculo acromático de quatro pés de 
radio", para se observarem os eclipses dos satélites. 
Anexo: escrito (minuta) recibos.  
Obs.: ver AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 9. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 29. 
 

30-  1782, Janeiro, 26, Lisboa  
CERTIDÃO de dois decretos extraídos de uma escritura celebrada entre os 
ministros de Sua Majestade e o conde de Castelo Melhor, José de Caminha de 
Vasconcelos e Sousa sobre privilégios a retirar e compensações a dar aos 
donatários das ilhas dos Açores, sendo donatário à? época o mesmo conde. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 30. 
 

31-  1782, Outubro, 22, Lisboa  
OFÍCIO do [enviado inglês em Lisboa] Mr. Walpole ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, enviando um 
requerimento do padre irlandês André Thracey, que reclama por, na chegada a 
Lisboa, ter sido libertado o escravo que trazia, de nome Alexandre. 
Anexo: ofício (minuta) parecer (cópia) requerimento, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 31. 
 

32-  [ant. 1782, Maio, 29]-[ant. 1783, Maio, 12] 
REQUERIMENTOS (4) à rainha [D. Maria I] solicitando certidão de cumprimento 
das ordens do Conselho Ultramarino; o primeiro, do bacharel José de Magalhães 
Castelo Branco, provedor da comarca da Guarda; o segundo do bacharel José 
Caetano César Manitti, juiz dos órfãos do Bairro Alto; o terceiro do bacharel 
Sebastião Pereira Godinho, provedor de Aveiro; o quarto do bacharel Bernardo 
José de Lemos Viana, provedor da comarca de Évora. 
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 32. 
 

33-  [ant. 1784, Fevereiro, 21]-[ant. 1785, Março, 11] 
REQUERIMENTOS (4) à rainha [D. Maria I] solicitando certidão de cumprimento 
das ordens do Conselho Ultramarino; o primeiro, de José Mascarenhas Salter de 
Melo e Mendonça, que serviu como provedor dos órfãos e capelas; o segundo de 
José Inácio de Mendonça, que serviu como provedor dos resíduos e cativos; o 
terceiro de João Raimundo de Sousa, juiz dos órfãos da cidade do Porto e o quarto 
do doutor Bernardo Crispiniano de Castilho, provedor da comarca de Torres 
Vedras. 
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 33. 
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34-  1787, Outubro, 1, Roma-1792, Janeiro, 17, Faro 
OFÍCIOS (3) dirigidos ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro; o primeiro, de José Pereira Santiago sobre o 
pagamento a fazer aos ex-Jesuítas portugueses a residirem em Roma; o segundo, 
do [governador do Algarve] conde de Vale de Reis [Nuno José Fulgêncio] sobre a 
possibilidade de haver peste entre Marrocos e Argel, pelas notícias de um barco 
que chegou a Tavira; o terceiro, do [governador da praça do Algarve, marechal de 
campo] Jaques Philippe de Landerset, comunicando que deu à costa perto de 
Albufeira uma escuna irlandesa, devido a um temporal. 
Anexo: instrumento público, decreto (cópia) ofício, parecer.  
Obs.: sobre pagamentos a ex-jesuítas em Roma, ver a cx. 48-A. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 34. 
 

35-  ���� [post. 1789] 
MAPAS (3) de entrada e saída de navios no Porto de Lisboa no ano de 1789, vindos 
do Brasil, Açores, Madeira, África, Europa, Ásia e América do Norte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 35. 
 

36-  [ant. 1791, Agosto, 26]-[ant. 1798, Outubro, 29] 
REQUERIMENTOS (4) à rainha [D. Maria I] solicitando certidão de cumprimento 
das ordens do Conselho Ultramarino; o primeiro, de José de Barros Salvado, 
provedor da comarca de Santarém; o segundo de Bernardo Xavier Álvares 
Machado, que serviu como provedor da comarca de Viana; o terceiro de Antônio 
de Salema de Carvalho e Aragão e o quarto de Francisco Baptista Rodrigues. 
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 36. 
 

37-  ���� [1798, Abril, 25, Lisboa] 
MEMÓRIA (extrato) em francês sobre a situação em Portugal em 1798, dividida em 
duas partes: "situação de Portugal e os seus verdadeiros interesses"; "destino dos 
Émigrées", que se encontravam em Portugal. Prevê a saída da família real para o 
Brasil. 
Obs.: o termo Émigrées tem uma conotação específica neste período da história 
francesa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 37. 
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38-  1799, Janeiro, 19, Porto-1799, Novembro, 10 [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) o primeiro e o terceiro dirigidos ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho; o primeiro, do 
desembargador da Casa da Suplicação, Francisco de Almada e Mendonça 
enviando o mapa das embarcações chegadas ao Porto em Outubro de 1798; o 
segundo do capitão de fragata Manuel Jacinto Nogueira da Gama com a análise da 
fatura do sarro que veio do Porto; o terceiro, do [diretor do Correio Geral] José 
Barreto Gomes queixando-se da repartição do Almirantado, que não o avisa das 
datas de partida dos navios de guerra. 
Anexo: mapas, um deles impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 38. 
 

39-  [ant. 1800, Janeiro, 21]-[ant. 1800, Março, 26] 
REQUERIMENTOS (5) ao príncipe regente [D. João] solicitando certidão de 
cumprimento das ordens do Conselho Ultramarino; o primeiro, do bacharel 
Manuel Inácio da Mota e Silva; o segundo do bacharel Francisco Vaz de Santa Ana; 
o terceiro do bacharel José Isidoro de Oliveira Ferreira; o quarto do baharel 
Bonifácio Antônio de Moura Curto e Gouveia e o quinto do bacharel Henrique de 
Mendanha da Costa Benevides Cirne que serviram, respectivamente, os cargos de 
provedor de Torres Vedras, provedor da comarca de Tomar, juiz de fora dos órfãos 
de Santarém, juiz de fora dos órfãos da vila de Santa Marta e provedor da comarca 
de Guimarães. 
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 39. 
 

40-  [ant. 1800, Março, 27]-[ant. 1800, Dezembro, 2] 
REQUERIMENTOS (4) ao príncipe regente [D. João] solicitando certidão de 
cumprimento das ordens do Conselho Ultramarino; o primeiro, do bacharel 
Francisco Caetano [d'Oler ?] Almada e Castro; o segundo do bacharel Antônio José 
de Sousa Amorim; o terceiro do bacharel Bernardo Xavier Alves Machado e o 
quarto do bacharel Joaquim Vicente Barradas que serviram, respectivamente, os 
cargos de juiz dos órfãos de Barcelos, provedor da comarca de Beja, provedor de 
Viana, provedor da comarca de Portalegre. 
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 40. 
 

41-  [1800] 
REQUERIMENTO ao príncipe regente [D. João VI] de Venceslau Bernardino de 
Oliveira, "fabricante de obras e manufaturas de novos inventos" solicitando que 
não sejam punidos pelos juízes dos ofícios os oficiais que com ele trabalham. 
Anexo: Lista.  
Obs.: datação feita com base na marca d'água. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 41. 
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42-  1802, Abril, 16, Lisboa 
ESCRITO [do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, visconde 
de Anadia] ao oficial-maior José Filipe da Fonseca para que passasse aviso a 
Antônio Paulo da Costa, comandante do presídio da trafaria para que detesse o 
irlandês Guilherme Archand. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 42. 
 

43-  [ant. 1803, Maio, 31]-[ant. 1806, Setembro, 20] 
REQUERIMENTOS (4) ao príncipe regente [D. João] solicitando certidão de 
cumprimento das ordens do Conselho Ultramarino; o primeiro, do bacharel José 
Tomás Marinho e Costa; o segundo do bacharel José d'Ornelas da Fonseca Nápoles 
da Silva; o terceiro do bacharel Domingos Manuel Marques Soares e o quarto do 
bacharel Francisco Manuel Gravito da Veiga e Lima que serviram, 
respectivamente, os cargos de provedor da comarca de Viana do Minho, provedor 
da comarca de Torres Vedras, provedor da comarca de Guimarães e provedor da 
comarca da Guarda. 
Anexo: cartas, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 43. 
 

44-  [ant. 1807, Fevereiro, 6]-[ant. 1809, Fevereiro, 11] 
REQUERIMENTOS (3) ao príncipe regente [D. João] solicitando certidão de 
cumprimento das ordens do Conselho Ultramarino; o primeiro, de Luís Tomás 
Veloso de Miranda; o segundo do desembargador Miguel Borges Tavares de 
Azevedo Gouveia e Castro e o terceiro do desembargador José d'Ornelas da 
Fonseca Nápoles da Silva, que serviram respectivamente os cargos de, provedor de 
Viana do Minho, provedor da comarca de Coimbra e provedor de Leiria. 
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 44. 
 

45-  [post. 1809, Agosto, 31, Lisboa]  
MAPA dos prisioneiros franceses entrados no hospital do Presídio da Trafaria 
entre Abril e Agosto de 1809. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 45. 
 

46-  [ant. 1810, Agosto, 17]-[ant. 1817, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTOS (3) a D. João, enquanto príncipe e rei, solicitando certidão de 
cumprimento das ordens do Conselho Ultramarino; o primeiro, do bacharel José 
Antônio Mâncio da Costa Baldo; o segundo do bacharel Caetano de Melo da Gama 
Araújo e Azevedo e o terceiro do bacharel Antônio Leite de Araújo Ferreira Bravo, 
que serviram respectivamente os cargos de, provedor da comarca de Aveiro, 
provedor da comarca de Lamego e provedor da comarca de Setúbal. 
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 46. 
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47-  [1810-1811, Lisboa] 
REQUERIMENTO de James Malesnat d'Sergé, preso por pensarem que era francês, 
solicitando embarcar numa das primeiras embarcações estrangeiras que saisse do 
Reino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 47. 
 

48-  1812, Setembro, 28, Lisboa 
LISTA dos empregados da adminsitração da província de Guadalajara. 
Obs.: documento em castelhano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 48. 
 

49-  [ant. 1823, Outubro, 31, Lisboa-ant. 1831, Dezembro, 14, Lisboa] 
REQUERIMENTOS (4) os dois primeiros ao rei [D. João VI] solicitando certidão de 
cumprimento das ordens do Conselho Ultramarino; o primeiro, do bacharel Pedro 
d'Ordaz Caldeira Valadares; o segundo do bacharel Bernardo Filipe Vieira da 
Mota; o terceiro de João Bernardo Pereira Coutinho de Vilhena e o quarto do 
desembargador Manuel Pedroso Barata, que serviram respectivamente os cargos 
de, provedor de Lamego, corregedor e provedor da comarca de Penafiel, provedor 
de Coimbra e provedor da comarca de Torres Vedras, estes dirigidos ao rei [D. 
Miguel]. 
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 49. 
 

50-  [ant. 1825, Maio, 25]-[ant. 1828, Março, 26, Lisboa] 
REQUERIMENTOS (4) o primeiro, ao rei [D. João VI] de João de Almeida, 
solicitando decisão para o caso de seu filho, José de Almeida, que está em 
Conselho de Guerra; o segundo [ao rei D. Pedro IV] de Francisco Antônio 
Fernandes, solicitando um lugar nas oficinas dos Reais Arsenais, por sua fábrica de 
louça de ferro batido ter sido arruinada nas Invasões Francesas; o terceiro à 
princesa regente [D. Isabel Maria] de José Antônio da Silva, oferecendo o invento 
de um milagroso remédio para as boticas de navios e hospitais; o quarto ao regente 
D. Miguel, do capitão de Caçadores do batalhão n.º 5, José Quintino Dias, 
solicitando que sejam abonadas as comedorias para poder embarcar com a família. 
Anexo: lembrete, provisão, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 50. 
 

51-  1828, Setembro, 20, Lisboa-1833, Abril, 24, Lisboa 
CARTAS CIRCULARES (19 minutas) do Conselho Ultramarino aos ministros do 
Ultramar, tribunais do Reino, alguns municípios, sobre, entre outros assuntos: 
precauções de saúde pública, redução de direitos de entrada de gêneros coloniais, 
a morte da rainha, registro de ordens régias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 51. 
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52-  [ant. 1831, Maio, 7]-[ant. 1832, Novembro, 5] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. Miguel] o primeiro, de João Frederico Haas, 
solicitando os quartos vagos que eram ocupados por seu falecido tio, Jacob 
Bernardo Haas, na Cordoaria da Junqueira; o segundo, de Francisco da Silva, 
mestre e proprietário do barco "Conceição e Alegria", solicitando autorização para 
ir com o seu carregamento de sal para o porto de Cork, na Irlanda. 
Anexos: informação, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 52. 
 

53-  1833, Janeiro, 4, Lisboa-1833, Maio, 7, Lisboa 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde 
de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] o primeiro e o terceiro do 
[secretário interino da Secretaria de Estado dos Negócios Eclesiásticos e de Justiça] 
Luís de Paula Furtado de Castro do Rio de Mendonça, participando que ainda não 
se iniciaram as obras dos confessionários da cadeia do Aljube e enviando a 
tradução de um breve; o segundo, do [secretário de Estado da Guerra] conde de 
São Lourenço [Antônio José de Melo e Silva César e Meneses] sobre a anulação da 
nomeação de José Rodrigues da Conceição como cirurgião-mor do regimento de 
milícias de Lisboa Oriental. 
Anexo: lembrete, ofício (cópia) breve traduzido. 
Obs.: Luís de Paula Furtado de Castro do Rio de Mendonça foi funcionário 
integrante do partido miguelista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 53. 
 

54-  1833, Março, 16, Lisboa-1833, Maio, 16, Lisboa 
OFÍCIOS (5) do [secretário de Estado da Guerra] conde de Barbacena [Francisco 
Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro] ao [secretário de Estado dos 
Negócios do Reino e da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José Antônio de 
Oliveira Leite de Barros] o primeiro, sobre o pedido de isenção do serviço das 
ordenanças dos pescadores da Trafaria; o segundo, sobre requerimento de Luís 
Ambrósio da Silva, solicitando ser promovido à alferes, em Goa; o terceiro, sobre 
os requerimentos de João Elói Pereira da Rocha e Vasconcelos, José da Silva 
Almeida, José Lopes, que pedem para serem despachados para a Índia; o quarto, 
comunicando expedição de ordem para se guardarem os direitos de José Dinis, 
comissário das ferrarias da foz de Algés; o quinto, sobre preparação de camas para 
a enfermaria da prisão da Trafaria. 
Anexo: lembrete, ofício (cópia) ofícios, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 54. 
 

55-  1833, Maio, 6, Lisboa-1833, Maio, 14, Lisboa 
LISTAS (2) de consultas da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar que sobem ao rei [D. Miguel]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 55. 
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56-  1833, Dezembro, 4, Lisboa-1833, Dezembro, 21, Lisboa 
OFÍCIOS (4) do [secretário de Estado da Guerra] Agostinho José Freire ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Francisco Simão 
Margiochi; o primeiro, solicitando autorização para poder dispor da artilharia do 
brigue de guerra Treze de Maio, incapaz de navegar; o segundo e o terceiro, 
solicitando ordens para que o alferes de Caçadores N.º 12 Narciso Correia de Melo 
Osório e o alferes do regimento de Infantaria Nº 10, pudessem seguir para o Porto 
no primeiro navio de Estado; o quarto, solicitando ordens para que o alferes Rosset 
e o sargento Valley pudessem embarcar no primeiro navio de Estado que seguisse 
para França. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 56. 
 

57-  1833, Dezembro, 21, Lisboa-1833, Dezembro, 30, Lisboa 
OFÍCIOS (4) do [secretário de Estado da Guerra] Agostinho José Freire ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Francisco Simão 
Margiochi; o primeiro, solicitando ordens para que o tenente de cavalaria 
Francisco de Sousa Canavarro pudesse seguir para o Porto no primeiro navio de 
Estado; o segundo, sobre o destino a dar a 44 praças estrangeiras que estavam no 
Depósito Geral de Recrutas; o terceiro, para que os recrutas desertores do mesmo 
Depósito não fossem aceites nos navios de guerra; o quarto, solicitando transporte 
para que o inspetor geral interino do Arsenal do Exército conduzisse a Setúbal 
algumas bocas de fogo e munições de guerra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 22-A, pasta 57. 
 

 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

AHU_CU_Reino 
Reino caixa 23 (1601-1834) 
N.º de pastas descritas: 74 
Assuntos: solicitações feitas por religiosos de passaportes para o Brasil, esmolas, soldos, 
documentos, juros, tenças e postos; Casa da Moeda; compra e venda, e construção de 
embarcações; feitoria, comércio e transporte de linho cânhamo, inclusive no Brasil; 
fornecimento de materiais aos armazéns reais; imposto da água de Lisboa; proibição de 
comércios pelos navios estrangeiros; rendimento do Almoxarifado das Dízimas do Pescado 
de Lisboa; linhaça de Moncorvo; impressão e despacho de obras literárias; Nitreira Real de 
Braço de Prata; tratado entre Portugal e França de 10 de Agosto; oficina do Arco do Cego; 
contrabando para o Brasil; falsificação de documentos; exércitos algarvios e alentejanos; 
guerra entre D. Miguel e D. Pedro IV. 
 

1-  ���� 1601, Fevereiro, 26, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo escrivão dos Feitos da Fazenda e do Tombo das 
Propriedades Reais foreiras ao Armazém do Reino, Domingos de Pina, sobre 
autos, papéis e feito que Mateus Fernandes de Almeida, filho de Estêvão 
Fernandes, apresentou contra o Procurador da Coroa, acerca de umas casas que 
tinha em Lisboa, na Rua da Correaria, vendidas por Marta Lopes a seu pai, 
segundo constava de sentença inclusa, de 10 de Março de 1600, assinada pelo Dr. 
Lopo de Barros, do Desembargo do Paço, desembargador dos Agravos na Corte e 
Casa da Suplicação, juiz dos Feitos da Coroa e da Fazenda, e pelos 
desembargadores Belchior Dias Preto e Gaspar da Costa. 
Obs.: doc. transcrito e publicado no Boletim do Arquivo Histórico Colonial, Vol. I, 
1950, Pernambuco 145, sob o nº 4. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 1. 
 

2-  1604, Julho, 18-1607, Julho, 11 [Madri] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] [ao vice-rei, Bispo de 
Coimbra, Afonso de Castelo Branco] avançando medidas para resolver os 
prejuízos decorrentes do modo como o tesoureiro das obras pias gastava o 
dinheiro sob a sua guarda, e CARTA RÉGIA do mesmo monarca ao vice-rei, Bispo 
[de Leiria, D. Pedro de Castilho] ordenando que se consultasse no Conselho da 
Fazenda o quanto podiam valer as obras feitas pelo polvorista Jorge Afonso numa 
herdade régia sita à Porta da Cruz, em Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 2. 
 

3-  [ant. 1605, Setembro, 14] 
REQUERIMENTO da viúva Catarina Rodrigues ao rei [D. Filipe II] solicitando 
umas casas arrendadas ao monarca, para fundição, em Nossa Senhora do Paraíso, 
da banda do mar, em Lisboa, de modo a repará-las e vistoriá-las para serem objeto 
de novo arrendamento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 3. 
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4-  1609, Setembro, 10, Lisboa 
ALVARÁ do rei [Filipe II] fazendo mercê da serventia do ofício de escrivão da 
Alfândega da vila de Viana [do Minho] a Manuel Pereira, por menoridade de seu 
irmão, Simão Fagundes, que Gonçalo Pereira Fagundes, seu pai, nomeara para o 
lugar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 4. 
 

5-  1610, Fevereiro, 6-1639, Novembro, 16, Lisboa 
CONSULTAS (6) do Conselho da Fazenda, a primeira ao rei [D. Filipe II] sobre a 
fundição de um sino da igreja de São Roque, em Lisboa, à custa da Fazenda Real; 
as cinco restantes ao rei [D. Filipe III] respectivamente, sobre os barcos que a 
Câmara de Lisboa pede que não tomem e fiquem livres para o serviço do seu povo; 
a antiga Abadessa do Convento da Esperança da mesma cidade, Soror Catarina da 
Anunciação, receber, do juro assentado na Casa da Índia, o que lhe era devido 
pelos anos de 1621 a 1623; autorização requerida pelo juiz e oficiais da Confraria de 
Nossa Senhora da Penha de França, como herdeira de Vicente Rodrigues, 
marinheiro da carreira da Índia; requerimento do guardião e mais religiosos do 
Mosteiro de São Francisco da mesma cidade, para que se lhes entregue, sem pagar 
direitos, na Casa da Índia, um escravo enviado para o serviço da enfermaria do 
dito convento; petição do provedor e oficiais do Hospital Real de Todos-os-Santos, 
de Lisboa, para que se lhes paguem as drogas que lhes são devidas na Casa da 
Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 5. 
 

6-  1612 
INFORMAÇÃO [ao Conselho da Fazenda] sobre poder-se trocar na Casa da 
Moeda marcos de tostões por marcos de reais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 6. 
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7-  [ant. 1613, Janeiro, 3-ant. 1632, Outubro, 22] 
REQUERIMENTOS (5) sendo os dois primeiros ao rei [D. Filipe II] 
respectivamente, da Abadessa e religiosas do Mosteiro de Santa Clara, e da 
Abadessa e religiosas do Mosteiro de Santa Marta de Jesus, ambos em Lisboa, 
solicitando, as primeiras, a resolução do atraso que tinham no recebimento de um 
juro assentado nos Armazéns das Armas, e as segundas, o que lhes era devido na 
Casa da Mina e na Casa da Índia; os três restantes ao rei [Filipe III] o primeiro, de 
Fernão d’Álvares e Baltazar da Maia, contratadores de dois galeões e dois patachos 
no Conselho da Fazenda, solicitando que fossem passadas cartas para o corte de 
madeiras pertencentes a igrejas e mosteiros; o segundo, da Abadessa e mais 
religiosas do Mosteiro de Nossa Senhora da Quietação de Alcântara, extra-muros 
de Lisboa, solicitando o pagamento do que se lhes estava devendo na Casa da 
Índia, para poderem cobrir o coro, antecoro e dormitório da sua casa; e o terceiro 
do procurador geral da Província da Terceira Ordem de São Francisco, solicitando 
provisão para o pagamento da esmola de quarenta mil réis, como ajuda à 
realização do capítulo provincial que a cada três anos se celebra no Convento de 
Nossa Senhora de Jesus, em Lisboa. 
Anexos: requerimentos, certidões e informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 7. 
 

8-  1617, Janeiro, 24, Lisboa 
MANDADO subscrito pelo [vice-rei] Arcebispo de Lisboa [D. Miguel de Castro] ao 
tesoureiro da Casa da Índia, ordenando que se pague à Câmara da cidade os 
quarenta mil cruzados que tinha emprestado à Fazenda Real para o fabrico de 
duas novas naus na Índia e a compra de roupas pretas para se mandarem à Mina. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 8. 
 

9-  1618, Setembro, 11 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] dando ordem para se acabar 
o galeão que se fabrica no Porto para capitânia da armada da Coroa de Portugal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 9. 
 

10-  1619, Maio, 4, Santarém 
CARTA de Agostinho da Cunha Vilas Boas ao rei [D. Filipe II] sobre o que vale a 
pedra de linho câneve [sic] no distrito de Santarém. 
Obs.: linho cânhamo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 10. 
 

11-  1620 
MEMÓRIA sobre o linho cânemo [sic] colhido na comarca de Torre de Moncorvo. 
Obs.: linho cânhamo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 11. 
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12-  1635, Janeiro, 9-1642, Junho, 26, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda, a primeira ao rei [D. Filipe III] sobre 
requerimento da Prioresa e mais religiosas do Mosteiro do Sacramento de Lisboa, 
solicitando o levantamento da esmola de beijoim de uma nau chegada da Índia; e a 
segunda, ao rei D. João IV, sobre carta do superintendente da feitoria dos linhos de 
Moncorvo, Gaspar de Lemos Galvão, reclamando a restituição do dinheiro que os 
fronteiros da dita comarca haviam tomado, pela consignação que tinham. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 12. 
 

13-  [ant. 1635, Agosto, 21] 
REQUERIMENTO da soror Brites de Santo Antônio, Abadessa do Mosteiro do 
Calvário de Évora, sobre a pobreza em que tanto ela, como as demais religiosas da 
sua casa se encontravam, pedindo à Coroa uma esmola para o seu sustento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 13. 
 

14-  1636, Março, 2, Lisboa 
ASSENTO do lance feito por Jorge Lopes de Negreiros para o fornecimento de 
diversos materiais (linhos, fios, pipas, âncoras, cavilhas, pregos, etc) pelo período 
de seis anos aos armazéns da Coroa. 
Anexos: assentos (2) sendo que um deles é um fragmento, sem data, subscritos 
pelo escrivão Antônio Gonçalves e pelo tesoureiro Manuel Rodrigues da Silva, 
sobre dinheiro referente às carregações da nau.  
Obs.: Reino, Cx. 8-A, pasta 2. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 14. 
 

15-  [ca. 1650, Lisboa] 
REGIMENTO (cópia) do direito do real de água (imposto) da cidade [de Lisboa] e 
seu termo. 
Obs. Cópia setecentista de diploma datável de meados do século XVII, pela 
referência que traz ao Doutor João Correia de Carvalho, “de presente executor 
geral dos Feitos da Guerra”. Antônio Rebelo Palhares, o escrivão que assina a 
cópia, serviu na Câmara Municipal de Lisboa, cf. AN/TT, Registro Geral de 
Mercês, D. José I, Lº 4, f. 442; filho de Manuel Rebelo Palhares, foi morador na 
Calçada da Cruz de Pedra, tendo falecido em 1783, cf. Luís Pastor de Macedo, 
Lisboa de lés-a-lés, Vol. 3, pag.72. Sobre este imposto ver AHU_CU_Reino, Cx. 31, 
pasta 17. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 15. 
 

16-  ���� 1715, Outubro, 5 [Lisboa] 
ALVARÁ (cópia) do rei [D. João V] declarando os procedimentos que o vice-rei e 
os governadores do Estado do Brasil deveriam observar, para fazer cumprir a lei 
régia de 8 de Fevereiro de 1711, que proibia o comércio aos navios estrangeiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 16. 
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17-  1736, Abril, 20, Lisboa 
CONSULTA do Senado da Câmara Ocidental de Lisboa sobre a demolição que os 
Senados mandaram fazer na nova casa dos alcaides, encostada aos arcos do Rocio. 
Anexos: consulta (extrato) e requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 17. 
 

18-  [post. 1736, Setembro, 20] 
REQUERIMENTO dos administradores da obra do aqueduto das Águas Livres, 
Cláudio Gurgel do Amaral, Manuel Godinho de Azevedo e Francisco Ramos de 
Miranda ao [eminentíssimo Cardeal D. João da Mota e Silva] solicitando o 
despacho de uma consulta dos senados da Câmara de Lisboa, para lhes serem 
conferidos ordenados. 
Anexo: certidão intitulada “Relação das pessoas a quem por consultas dos Senados 
da Câmara tem Sua Majestade deferido com ordenados pagos pelo produto da 
obra das águas livres, por terem incumbências na arrecadação do seu produto, 
além dos ordenados que têm pelos ofícios que servem”. 
Obs.: o nome do Cardeal da Mota depreende-se da forma de tratamento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 18. 
 

19-  [ant. 1755, Agosto, 5] 
REQUERIMENTO do serventuário do ofício de secretário do Conselho 
Ultramarino, Joaquim Miguel Lopes de Lavre ao rei D. José, solicitando que fosse 
declarado se, em virtude da lei de 18 de Abril desse ano, e apesar do requerente 
ainda não ter a idade necessária, estava obrigado a proceder ao encarte do mesmo 
ofício, pagando os direitos novamente instituídos. 
Anexos: certidões.  
Obs.: inserido decreto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 19. 
 

20-  [post. 1785, Março] 
MAPA do que rendeu o Almoxarifado das Dízimas do pescado da cidade de 
Lisboa, pertencente à Casa de Bragança, de Março de 1784 a Março de 1785. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 20. 
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21-  ���� 1785, Maio, 24-1788, Novembro, 7 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro; o primeiro, do intendente geral da Polícia, Diogo 
Inácio de Pina Manique, reencaminhado uma memória do juiz de fora da vila de 
Torre de Moncorvo, doutor José Antônio de Sá, sobre a produção agrícola de Trás-
os-Montes; o segundo, de Luís Antônio de Leirós e Seixas Souto Maior [do Arsenal 
da Marinha] informando os resultados dos exames a que havia submetido 
amostras de linho cânhamo produzido no Brasil; com referências ao Rio de Janeiro, 
Bahia e Maranhão; a terceira, do juiz da Alfândega da Cidade do Porto, Rodrigo 
Antônio de Abreu e Lima, dando conta de informações prestadas ao secretário de 
Estado dos Negócios do Reino, Visconde da vila Nova de Cerveira [D. Tomás 
Xavier de Lima] sobre a introdução de linho de rama para manufaturas; a quarta, 
do mesmo intendente geral da Polícia, reencaminhando ofício do desembargador 
corregedor e provedor da comarca do Porto, Francisco de Almada e Mendonça, em 
que informava ter remetido ao governador e capitão general de Pernambuco trinta 
alqueires de linhaça cânhamo provenientes de Moncorvo. 
Anexo: memórias (cópias) ofício, ofícios (cópias).  
Obs.: ver Cx. 21, pasta 16, para Luís Antônio de Leirós. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 21. 
 

22-  [ant. 1795, Março, 24] 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro] sobre dúvida do provedor da Casa da Índia acerca da 
suspensão da sentença proferida pela Junta do Comércio, a favor do francês João 
Mazzier de Tremondière. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 22. 
 

23-  [1797]-1801, Março, 4 [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) para o [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo os dois primeiros de frei José Mariano [da 
Conceição Veloso] [da Oficina do Arco do Cego] sobre a impressão e o despacho 
de obras literárias e científicas, como por exemplo a Memória sobre a cultura do linho 
cânhamo de Duhamel, o Resumo da arte de fazer açúcar de Dutrone e o Canto heróico 
sobre as façanhas dos portugueses na expedição de Tripoli de José Francisco Cardoso; o 
terceiro, de José Carlos Pinto de Sousa, rogando que se verifique se o príncipe [D. 
João] lhe dá faculdade de mandar imprimir o livro Bibliographia Portugueza; os 
restantes, do capitão de fragata Manuel Jacinto Nogueira da Gama, sobre a 
necessidade de sangue de boi para a Nitreira Real de Braço de Prata, e as despesas 
aí realizadas desde o mês de Março de 1800. 
Anexo: mapa de despesas. 
Obs.: o livro de José Carlos Pinto de Sousa foi impresso pela Tipografia Literária 
do arco do Cego em 1801, sob o título Bibliotheca historica de Portugal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 23. 
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24-  [post. 1797, Agosto, 12] 
JORNAIS (extratos) com notícias sobre tratado [de 10 de Agosto] entre Portugal e a 
França. 
Obs.: em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 24. 
 

25-  [post. 1797] 
MEMÓRIAS (2) a primeira subscrita por Antônio José Pinheiro de Figueiredo 
Sarmento e Luís Antônio de Medeiros Velho, a respeito do estabelecimento da 
cultura do cânhamo; e a segunda, anônima, intitulada “Utilidade e facilidade sem 
risco de ocupação de Aveiro”. 
Obs.: a data proposta baseia-se na referência à obra de Duhamel na primeira 
memória. Quanto a Antônio José Pinheiro de Figueiredo Sarmento, consta nas 
Mercês de D. Maria I que em 1779 estava nomeado para o lugar de provedor dos 
defuntos e ausentes de Benguela (Lº 6 [2] fl. 182v). 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 25. 
 

26-  ���� 1798, Abril, 4 [Lisboa] 
OFÍCIO de frei José Mariano [da Conceição Veloso, da Oficina do Arco do Cego] 
ao [oficial-maior da secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e do Ultramar] 
João Filipe da Fonseca, encaminhado cento e cinqüenta exemplares de “O 
Fazendeiro do Brasil melhorado”, setecentos exemplares das brochuras das tabuletas 
das carnes e o rol do resto do importe do que acresceu ao “Fazendeiro do Brasil”. 
Anexo: guia de remessa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 26. 
 

27-  1798, Agosto, 10 [Lisboa] 
RELAÇÃO elaborada por frei José Mariano [da Conceição Veloso, da Oficina do 
Arco do Cego] e destinada ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, dando conta da produção do último ano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 27. 
 

28-  1799, Janeiro, 29-1800, Abril, 7 
RECIBOS E MAPAS de despesas referentes à missão do [enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciário de Portugal em Londres] D. João de Almeida de Melo e 
Castro. 
Obs.: cerca de 40, a maior parte em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 28. 
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29-  [ant. 1799, Fevereiro, 6]  
SOBRESCRITO endereçado ao procurador da Coroa João Pereira Ramos de 
Azeredo Coutinho. 
Obs.: João Pereira Ramos de Azeredo Coutinho serviu no lugar de procurador da 
Coroa, como substituto, desde 1769, sendo encartado no ano de 1771. Morreu em 6 
de Fevereiro de 1799. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 29. 
 

30-  ���� 1799, Junho, 22-1800, Abril, 20 
OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo os quatro primeiros do desembargador 
corregedor e provedor da comarca do Porto, Francisco de Almada e Mendonça, 
sobre a cultura do linho cânhamo nas comarcas do Norte (e, especialmente, em 
Torre de Moncorvo) a circulação de navios, o apetrechamento de vasos de guerra; 
contrabandos para o Brasil e falsificações de chapas de papel-moeda; o quinto, do 
juiz de fora de Almada, Sebastião José Garcia, dando conta do recente naufrágio de 
um navio de três mastros na praia da Adiça; e o sexto, do [químico] Alexandre 
Antônio das Neves [Portugal] sobre a qualidade das terras que mais facilmente 
possam consumir os cadáveres que se enterram nas igrejas e cemitérios, e a 
necessidade de pôr terra nova nas sepulturas antigas, aproveitando a existente nas 
nitreiras artificiais. 
Anexos: relação, lembrete, informação (cópia) ofícios, ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 30. 
 

31-  1800, Abril, 5-Junho, 12, Londres 
RELAÇÕES (3) das despesas referentes à missão do [enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciário de Portugal em Londres] D. João de Almeida de Melo e 
Castro. 
Obs.: uma em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 31. 
 

32-  1800, Julho, 26, Queluz 
AVISO de D. Diogo Soares de Noronha, da parte da princesa D. Ana [de Bragança] 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, recomendando um requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 32. 
 

33-  1801, Dezembro, 29 
DECRETO (impresso) do príncipe regente [D. João] determinando a exata 
observância do alvará de 24 de Dezembro de 1768, exceto no referente à 
administração da Imprensa Régia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 33. 
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34-  1802, Fevereiro, 8-1804, Maio, 24, Lisboa 
CERTIDÕES (2) dos escrivães da receita do Consulado da Mesa do Paço da 
Madeira, a primeira do cavaleiro professo na Ordem de Cristo José Lobo de Ávila 
Torel, atestando a compra de uma galera de Luís Francisco de Macedo por Caetano 
Alberto da Rocha e Companhia, e a segunda de João Tomás Álvares, também 
cavaleiro da mesma Ordem, certificando a compra do navio Ave Maria, da casa de 
Antônio de Sousa Portela, por Joaquim José Pedro e Companhia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 34. 
 

35-  1802, Maio, 21, Lisboa 
INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO, passado pelo desembargador Antônio 
Joaquim de Lemos Monteiro, comprovando que o barco Senhor do Bonfim, Santo 
Antônio e Almas, de Gabriel de Oliveira Barreto, foi construído no Caramujo, 
Termo da vila de Almada. 
Anexo: instrumento de justificação cível e escritura. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 35. 
 

36-  [ant. 1802, Junho, 18] 
LEMBRETE do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João 
Filipe da Fonseca] ao [presidente do Real Erário, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] 
sobre a forma de se escrever ao núncio de Lisboa. 
Obs.: tem em cima parte de nota anterior, sobre as comedorias de um tenente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 36. 
 

37-  1803, Junho, 4, Lisboa 
OFÍCIO do [contador dos Armazéns da Guiné e Índia] Januário Antônio Lopes da 
Silva ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], informando 
requerimento do construtor de navios com estaleiro na Junqueira, John Hedgcock, 
em que solicita o arrendamento de uma caldeira pertencente à Real Fazenda, para 
fabricar um dique, que o auxilie na construção de navios, e refere que pretende 
construir uma máquina para tirar os mastros com toda velocidade e brevidade. 
Anexos: requerimento e lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 37. 
 

38-  1805, Janeiro, 28-Julho, 23 
ESCRITOS (2) o primeiro, do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar, João Filipe da Fonseca] ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e 
Souto Maior] sobre o exame de um requerimento de João Antônio Thomsen, 
despachado com letra fingida; e o segundo do [visconde de Anadia] a [João Filipe 
da Fonseca] sobre a entrega ao corregedor do Crime da Corte e Casa de Papéis de 
um outro requerimento, aparentemente também falsificado. 
Obs.: ver a pasta 39 desta caixa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 38. 
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39-  1805, Setembro, 4 [Lisboa] 
REQUERIMENTO do [antigo correio da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar] José Romão da Cruz, preso na cadeia de Belém ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior] expondo as circunstâncias do seu crime de 
falsificação, e rogando clemência. 
Anexo: despacho; declaração. 
Obs.: ver Reino, Cx. 18, pasta 36. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 39. 
 

40-  [post. 1805, Dezembro, 6] 
ESCRITO do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João 
Filipe da Fonseca] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] 
encaminhando minuta de resposta a um escrito do ministro assistente ao 
despacho, Conde da vila Verde [D. Diogo José Antônio de Noronha] sobre decreto 
referente ao caso de falsificação de José Romão da Cruz. 
Anexo: escrito; decreto (minuta); lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 40. 
 

41-  1808, Maio, 18-1809, Maio, 29 
OFÍCIOS (3) para D. Antônio Manuel de Melo e Castro e Mendonçao primeiro, de 
Tomás José da Silva, subscrito de Plymouth, com desejos de boa viagem e votos de 
saúde; o segundo, de D. Vitório de Sousa Coutinho, recomendando o sargento 
Antônio Pimentel d’Ormund, “benemérito e antigo camarada”; e o terceiro de D. 
Ana [Rita da Silva] felicitando-o pelo recente despacho para o governo de 
Moçambique. 
Obs.: encontram-se junto destes documentos outras seis cartas sem data, para o 
mesmo destinatário, subscritas por F. de Almeida, Mariano José do Amaral, “o 
Gomide”, “Antônio” e João Rodrigues da Costa. Ficam ainda arrumadas em anexo 
quatro missivas sem destinatário, de Francisco Álvares de Matos Prego, Agostinho 
Petra de Betencourt, Torcato José Pinto e [Antônio] Joaquim [Hermano César] o 
primeiro, datado de Campos, 20 de Junho de 1808. Para outros ofícios endereçados 
a D. Antônio Manuel de Melo e Castro e Mendonça nessa mesma altura, ver São 
Paulo, Cx. 30, D. 1341 a 1352. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 41. 
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42-  ���� [post. 1809, Abril, 17-ant. Julho, 24] 
REQUERIMENTOS (4) ao príncipe regente [D. João] o primeiro, do segundo 
tenente do Arsenal do Exército, Jorge Cordeiro, solicitando a nomeação de 
primeiro tenente da divisão de infantaria da Brigada da Marinha; o segundo, do 
soldado voluntário Joaquim José Teodoro de Mendonça Ribeiro da Silva, para 
passar da primeira companhia da Brigada Real da Marinha ao Regimento de 
Infantaria Nº 13; o terceiro, do antigo sargento de mar e guerra José Cândido, 
solicitando readmissão ao serviço, com a mesma graduação; e o quarto, do preso 
Jerônimo Ferreira, detido na Trafaria, depois de haver sido condenado a degredo 
para o Rio Negro, rogando sua soltura.  
Anexos: requerimentos, lembretes, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 42. 
 

43-  ���� [post, 1809, Março, 17]-[ant, 1812, Setembro, 22] 
REQUERIMENTOS (3) ao príncipe regente [D. João] o primeiro, do mestre do 
ofício de livreiro, José Antônio da Silva, solicitando passaporte para a Bahia; o 
segundo, do sargento José Neto, rogando o posto de alferes para um dos 
regimentos de primeira linha do Exército, por ter conhecimentos de Matemática e 
sete anos de aplicação às belas letras; o terceiro, de Inácio Joaquim Pereira de 
Souza, da Mesa da Intendência do Arsenal da Marinha, que também tendo servido 
no Real Erário, solicitava o emprego, ainda não criado, de tesoureiro do cofre dos 
hospitais. 
Anexo: lembrete, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 43. 
 

44-  [post. 1809, Abril] 
REQUERIMENTOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] o primeiro, da viúva do capitão-tenente Diogo Coelho de Melo, D. Josefa 
Cândida de Azevedo Silva e Melo, solicitando o pagamento de onze meses da 
pensão que lhe fora atribuída; o segundo, do médico do Presídio da Trafaria, José 
Joaquim Álvares, para que o comandante do dito presídio lhe mandasse abonar a 
pensão da sua casa; e o terceiro, de João Batista Leite, protegido do marquês 
monteiro-mor, solicitando o vencimento do soldo de embarcado, que tinha direito 
por nomeação de 21 de Novembro de 1812. 
Anexos: lembrete e certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 44. 
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45-  [ant. 1809, Maio, 9-ant. 1810, Dezembro, 6] 
REQUERIMENTOS (3) ao príncipe regente [D. João] o primeiro, do furriel José 
Lúcio Pinto Gorjão, rogando transferência para o Regimento de Infantaria de linha 
Nº 19; o segundo, do tenente José Coelho de Aguiar, solicitando que o comandante 
do Regimento de Cavalaria Nº 7 faça notar que ele teve baixa para ser despachado 
para a Ilha terceira; e o terceiro, do cabo de esquadra Joaquim José Maria Pagani, 
rogando transferência para o Corpo da Guarda Real da Polícia. 
Anexos: requerimentos, lembrete, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 45. 
 

46-  ���� [ant. 1809, Maio, 31-Julho, 8] 
REQUERIMENTOS (2) ao príncipe regente [D. João] o primeiro, de Joaquina Rosa, 
casada com José Timóteo, estabelecido na Bahia, solicitando passaporte para ir ter 
com o seu marido; e o segundo do voluntário da Armada Real, Jacinto Roque de 
Sena Pereira, que tendo completado um curso inteiro de matemática, com mais 
estudos anexos, na Real Academia da Marinha, servindo depois oito anos quase 
sucessivos, em oito campanhas no Mediterrâneo, rogava promoção ao posto de 
segundo tenente. 
Anexos: lembretes e autos para entrega de passaporte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 46. 
 

47-  ���� [post. 1809, Agosto, 19]-[ant.1813, Dezembro, 27] 
REQUERIMENTOS (5) ao príncipe regente [D. João] o primeiro, do eremita 
calçado de Santo Agostinho, frei Joaquim Brasco, solicitando passaportes, por ter 
necessidade de chegar à Corte do Rio de Janeiro, para ali “tratar negócios 
respectivos à sua subsistência religiosa e política”; o segundo, do soldado 
voluntário José Corsino da Silva Vale Lobo, solicitando baixa do motivo militar, 
por motivo de doença; o terceiro, do major de infantaria José de Medeiros da Costa 
Albuquerque, fidalgo cavaleiro da Casa Real e professo na Ordem de São Bento de 
Avis, solicitando administração judicial para o espólio do seu sobrinho Agostinho 
de Medeiros e Castro, na Ilha de São Miguel; o quarto, de José da Costa Álvares 
Ribeiro, da cidade de Coimbra, que reclamava o pagamento de provisões 
entregues no Real Arsenal da Marinha em 3 de Março de 1809; e o quinto dos 
proprietários do navio Balsemão e Caridade, respectivamente José Coelho 
Guimarães e Manuel de Sousa Lobo, solicitando aviso de partida para 
Pernambuco, sem necessidade de integrarem a frota. 
Anexos: lembrete.  
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 47. 
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48-  [ant. 1810, Janeiro, 9]-[ant. 1827, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTOS (2) à [Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] o primeiro, 
do tenente da Armada Real, José Lourenço da Fonseca Noronha e Fóios, nomeado 
pelo Infante Almirante Geral para bordo do brigue Destemido, solicitando 
pagamento dos soldos vencidos; e o segundo, do oficial de calafate do Arsenal Real 
da Marinha, José Francisco Vieira, solicitando a devolução dos documentos que 
entregara na Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha, para ser provido no 
lugar de mandador da sua classe. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 48. 
 

49-  ���� [post. 1810] 
CARTA [particular] de [Diogo Vieira de] Tovar [e Albuquerque] a Manuel José 
Maria da Costa e Sá, agradecendo a correspondência recebida e solicitando novas 
notícias sobre os sucessos do Exército no Algarve e no Alentejo. 
Obs.: datada a partir das primeiras referências a Diogo Vieira de Tovar e 
Albuquerque nos documentos avulsos do Rio de Janeiro: AHU_ACL_CU_017, Cx. 
260, D. 17874. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 49. 
 

50-  1811, Fevereiro, 3, Lisboa 
OFÍCIO (cópia) do [oficial-maior] João Filipe da Fonseca ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde das Galveias [D. João de Almeida de 
Melo e Castro] solicitando pensões para as viúvas de dois empregados da 
Secretaria: um correio, não nomeado, e o oficial Joaquim José da Costa e Sá. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 50. 
 

51-  ���� [post. 1811, Junho, 18, Lisboa] 
ESCRITO do [oficial-maior João Filipe da Fonseca] ao [governador do Reino e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos e dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho 
Barreto de Sá e Resende], sobre o dinheiro necessário ao sustento de seis 
missionários de Rilhafoles que se dirigiam para o Brasil. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 51. 
 

52-  ���� 1811, Agosto, 30, Lisboa 
OFÍCIO do negociante da praça de Lisboa, Domingos de Meira Torres ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro] 
Conde das Galveias [D. João de Almeida de Melo e Castro] enviando requerimento 
sobre processo relativo à liberação da carga do navio Macapá, destinado a 
comerciar nos portos da Ásia. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 52. 
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53-  1822 
CAPILHA (fragmento) de maço de correspondência com o secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 53. 
 

54-  [ant. 1825, Setembro, 19-ant. 1832, Outubro, 18] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro, do [alferes de cavalaria] José Joaquim da Veiga 
Sousa Cabral ao rei [D. João VI] rogando o emprego de guarda de qualquer lugar 
no Real Arsenal da Ribeira das Naus, por ter lutado na companhia do marquês de 
Chaves [Manuel da Silveira Pinto da Fonseca] na rebelião de 23 de Fevereiro de 
[1823] e o segundo dos carpinteiros da Ribeira do Douro ao rei [D. Pedro IV] 
solicitando que não seja dada preferência aos carpinteiros da Vila do Conde, no 
emprego dos consertos necessários à embarcações de guerra. 
Anexos: lembrete e certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 54. 
 

55-  1827, Julho, 15 [Lisboa] 
OFÍCIO do [ministro da Guerra] João Carlos de Saldanha Oliveira Daun ao 
[governador das armas do Algarve] Antônio Manuel de Noronha, remetendo 
relação dos indivíduos pertencentes à tripulação do caíque Inveja e lanchas da 
esquadrilha do Guadiana, que em Outubro do ano anterior haviam se conduzido 
de modo louvável em campanha contra os rebeldes, no Reino do Algarve. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 55. 
 

56-  1828, Maio, 30-Junho, 28 
OFÍCIOS (3) do [conselheiro] Manuel José Maria da Costa e Sá ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], José Antônio de 
Oliveira Leite de Barros, o primeiro, sobre os progressos das forças rebeldes em 
vários pontos do Reino; o segundo, sobre o auxílio necessário à mudança do 
cartório que tinha a seu cargo, e os primeiros indícios de alteração do rumo da 
guerra; e o terceiro, com notícias de rompimento de “certos radicais ingleses”. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 56. 
 

57-  1828, Junho, 6-Julho, 20, Lisboa, Figueira 
OFÍCIOS (2) o primeiro, do coronel do primeiro batalhão da Brigada Real da 
Marinha, Cristiano José Xavier, ao camarista de semana (sic) do Infante Regente 
[D. Miguel] oferecendo-se para marchar, com os seus três filhos, contra os 
revolucionários; e o segundo do coronel José Pedro de [Melo] ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] José Antônio de Oliveira Leite de 
Barros, sobre a remessa de três lanchas canhoneiras apreendidas dos rebeldes, de 
acordo com aviso anteriormente recebido. 
Anexos: lembrete e requerimento (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 57. 
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58-  1828, Junho, 8-Agosto, 6 [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) do [comandante do Estado Maior General] conde de Barbacena 
[Francisco Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro] ao ministro e secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, José Antônio de Oliveira Leite de 
Barros, sobre a disponibilização de embarcações para o seu serviço. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 58. 
 

59-  1829, Maio, 4-Novembro, 14, Queluz 
OFÍCIOS (3 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] o primeiro, a 
Augusto Pinto, sobre a aclamação do rei [D. Miguel] o segundo, ao 
[desembargador] juiz dos degredados [Isidoro Antônio do Amaral] Semblano, 
comunicando autorização concedida ao chanceler que serve de regedor, para 
remeter para o Presídio da Cova da Moura todos os réus de crimes políticos; e o 
terceiro, ao [chanceler que serve de regedor] Antônio José Girão, informando 
estarem expedidas todas as ordens necessárias à transferência de que se fala no 
aviso anterior. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 59. 
 

60-  1829, Maio, 23-Maio, 26, Queluz 
AVISOS (3 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] o primeiro e o terceiro ao 
[intendente do Arsenal da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May, solicitando 
informação sobre requerimento de José Raimundo, para ser admitido num lugar 
de moço da Contadoria da Marinha ou do Conselho da Administração da 
Marinha, e determinando que o coronel Marcos Caetano de Abreu e Meneses tome 
o comando interino do corpo da Brigada Real, por doença do marechal de campo 
graduado Tomás de Sousa Mafra; e o segundo, para José Maria Monteiro, 
comunicando a concessão de dois meses de licença a Carlos Damasceno Rosado, 
ajudante do Batalhão de Infantaria Nº 2. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 60. 
 

61-  1829, Agosto, 23-Novembro, 23 
OFÍCIO do conselheiro Sá, sobre o despacho de navios a partir de Belém, e  
CARTA [particular] de Francisco José Rodrigues, queixando-se da perda de 
requerimentos entregues ao secretário do chanceler que servia de regedor, e 
pedindo a intervenção do destinatário (não nomeado) na contenda que trazia com 
a mulher e a com filha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 61. 
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62-  1830, Janeiro, 17-Maio, 26 [Lisboa] 
OFÍCIOS (12) do comandante interino da Brigada Real da Marinha, coronel Marcos 
Caetano de Abreu Meneses ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] informando 
requerimentos de militares (ou parentes de militares) e presos por crimes políticos. 
Entre os quais: Luís Romão de Lorena, José Antônio Ramires, José Lopes, Francisco 
Ferreira Brioso, Francisco José de Assunção, Amaro José de Melo, Manuel Antônio 
de Meneses, João Cordeiro de Miranda, Ana Joaquina de Freitas, Manuel 
Rodrigues e Ana Rita, mulher do sargento Antônio Inácio da Silva. 
Anexos: ofícios (cópias) portarias (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 62. 
 

63-  1831, Julho, 15-1832, Março, 30, Lisboa, Tavira 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde 
de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] o primeiro, do intendente geral 
da Polícia, Joaquim Gomes da Silva Belfort, encaminhando cópia do ofício do 
general governador das Armas do Reino do Algarve, Visconde de Molelos 
[Francisco de Paula Vieira da Silva Tovar] a respeito das notícias que lhe 
transmitira o cônsul português em Gibraltar sobre os rebeldes portugueses ali 
refugiados; o segundo, com nota de confidencial, do referido Visconde de Molelos, 
informando não se ter alterado o sossego público no Reino do Algarve, apesar da 
recente apreensão de pasquins “muito mal feitos” numa vigília feita em Lagos; e o 
terceiro do chanceler que servia como regedor, Antônio José Guião, dando 
conhecimento de conta enviada pelo desembargador, juiz relator da comissão 
criada por decreto de 15 de Agosto de 1828, para julgar os crimes cometidos contra 
o rei [D. Miguel]. 
Anexo: ofícios (cópias) ofícios e lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 63. 
 

64-  1832, Junho, 4-Julho, 19, Tavira, Alcantarilha, Lisboa 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde 
de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] sendo os dois primeiros do 
general governador das Armas do Reino do Algarve, Visconde de Molelos 
[Francisco de Paula Vieira da Silva Tovar] reencaminhado notícias enviadas pelo 
cônsul português em Gibraltar, dando conta das recentes mudanças políticas no 
gabinete britânico e informando a chegada ao Algarve de uma galeota inglesa 
oriunda dos Açores; e o terceiro, do intendente geral da Polícia, Joaquim Gomes da 
Silva Belfort, com cópia de ofícios recentemente recebidos dos juízes de fora de 
Cascais e Oeiras, informando terem sido avistadas ao largo dessas suas vilas 
embarcações rebeldes. 
Anexo: ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 64. 
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65-  1832, Agosto, 6-1833, Junho, 2, Porto 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Pedro IV] o primeiro, do marinheiro José Pinto, 
filho de outro do mesmo nome, solicitando o pagamento de quatro mesadas para o 
tratamento de uma moléstia; o segundo, do mestre Francisco Dias Trindade, 
solicitando alimentos para a sua subsistência; e o terceiro do Padre Francisco Dias 
Alimond (ou Alimonde) do Bispado de Bragança, que pretendia transferência do 
bergantim Audaz para a nau Rainha de Portugal. 
Anexos: requerimentos, atestados e ato de nomeação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 65. 
 

66-  1832, Outubro, 31 
RECIBO passado pelo piloto e caixa Joaquim Dias da Costa, relativo a quarenta e 
uma sacas de bolacha recebidas do transporte Numa, por ordem do inspetor de 
transportes Henry Holton, a bordo do iate Duque de Bragança. 
Obs.: encontram-se junto deste doc. dois lembretes, sendo um datado de 15 de 
Abril de 1832, com alusão a favores recebidos do conde de Subserra [Manuel 
Inácio Martins Pamplona Corte Real]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 66. 
 

67-  1832, Novembro, 25-Dezembro, 30 
OFÍCIOS (40) ao [secretário de Estado da Marinha de D. Pedro IV, Bernardo de Sá 
Nogueira e Figueiredo] de diversos militares ingleses e portugueses, sobre o 
abastecimento de tropas e navios, e as despesas a ele associadas. 
Anexo: ofícios, ofício (cópia) relações, lembrete, capilhas.  
Obs.: diversos em inglês; um em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 67. 
 

68-  1832, Dezembro, 16-31 [Lisboa] Porto 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado da Marinha de D. Pedro IV] Bernardo de Sá 
Nogueira [e Figueiredo] o primeiro, do coronel de voluntários de engenheiros, 
Eusébio Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado, sobre as despesas recentemente 
realizadas pelo segundo tenente José de Melo, para o conserto de embarcações 
necessárias ao esforço de guerra; o segundo e o terceiro de Cândido José Xavier 
[Dias da Silva] [secretário particular do rei D. Pedro IV] com instruções para que os 
barcos do segundo tenente graduado, José de Melo, naveguem munidos de guias, e 
para que as tropas liberais respondam às baterias inimigas, em toda a extensão do 
Douro à Foz. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 68. 
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69-  1832, Dezembro, 17 
OFÍCIOS (5 cópias) autenticados por Antônio da Silva Lopes Rocha, sendo os 
quatro primeiros ao major general da Armada, Bernardino Pedro de Araújo, de 
diferentes comandantes militares, informando sobre o comportamento de seus 
subordinados na batalha desse dia; e o quinto, ao próprio Antônio da Silva Lopes 
Rocha, do segundo tenente da Armada Joaquim Pedro Celestino Soares, sobre o 
mesmo assunto. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 69. 
 

70-  1832, Dezembro, 17-27, Porto 
OFÍCIOS (2) do capitão de mar e guerra, major general interino, Bernardino Pedro 
de Araújo ao [secretário de Estado da Marinha de D. Pedro IV] Bernardo de Sá 
Nogueira [e Figueiredo] o primeiro, sobre o comportamento dos comandantes, 
oficiais e tripulações dos navios envolvidos na batalha naval desse dia; e o 
segundo, encaminhando petição dos segundos tenentes da Armada, Joaquim 
Pedro Celestino, Francisco Soares Franco e Francisco de Assis e Silva, que 
solicitavam a nomeação de cavaleiros da Ordem de Torre e Espada, pelo seu 
comportamento a bordo da escuna Terceira. 
Anexos: portarias e representação.  
Obs.: as portarias são impressas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 70. 
 

71-  1832, Dezembro, 24-1833, Março, 10 
OFÍCIOS (15) do coronel Eusébio Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado, sendo os 
treze primeiros ao [secretário de Estado da Marinha de D. Pedro IV] Bernardo de 
Sá Nogueira [e Figueiredo] sobre a organização das forças liberais; o décimo 
quarto, para o [secretário de Estado interino da Marinha de D. Pedro IV] José da 
Silva de Carvalho, informando as providências tomadas em cumprimento das 
ordens para guardar em dois pontos a margem direita do Douro; e o décimo 
quinto, para o [secretário de Estado da Marinha de D. Pedro IV] marquês de Loulé 
[Nuno José Severo de Mendonça Rolim de Moura Barreto] informando 
requerimento de Manuel Fernandes Arouca, que pedia para ser pago por ter 
fornecido uma corrente de ferro. 
Anexo: regimento (projeto) mapa de recursos militares, ofícios (cópias) aviso e 
capilha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 71. 
 

72-  1833, Junho, 7 
OFÍCIO do [negociante] Agostinho de Poli ao [ministro e secretário de Estado do 
Reino e da Marinha] conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] 
solicitando pagamento de uma porção de linho fornecida à Marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 72. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

73-  1833, Julho, 11-Agosto, 9 
OFÍCIOS (2) o primeiro, do major general José Xavier Bressane Leite ao [secretário 
de Estado da Marinha de D. Pedro IV] marquês de Loulé [Nuno José Severo de 
Mendonça Rolim de Moura Barreto] encaminhando folheto impresso com 
exortações do rei D. Miguel, oriundo da margem sul do Douro, com promessa de 
perdão aos revoltosos liberais que se juntassem às tropas miguelistas; e o segundo 
do [secretário de Estado dos Negócios do Reino] Cândido José Xavier [Dias da 
Silva] ao [secretário de Estado interino dos Negócios do Ultramar] Agostinho José 
Freire, remetendo cópia de um artigo da parte diária do corregedor do bairro de 
Belém para a Intendência Geral da Polícia, com declarações de passageiros 
oriundos do Algarve sobre a atuação de guerrilhas rebeldes. 
Anexo: folheto (impresso); parte (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 73. 
 

74-  1834, Janeiro, 24-Setembro, 15 [Lisboa] 
OFÍCIOS (9) do [secretário de Estado da Fazenda] José da Silva Carvalho ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Francisco Simões 
Margiochi, sobre vencimentos dos empregados das repartições públicas, vendas 
dos bens das capelas vagas, prestações de contas das repartições subalternas e 
direitos sobre o comércio de mercadorias. 
Anexo: decretos (cópias); requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 74. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 23-A (1736-1855) 
N.º de pastas descritas: 30 
Assuntos: reedificação da colunata; criação da Junta da Saúde de Lisboa; peste; Senado da 
Câmara de Lisboa; propriedade de ofícios da Casa Real; distribuição de água; aqueduto das 
águas livres; aqueduto das Necessidades; loterias; Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; 
diplomacia; embaixada de Portugal em Londres; pensões da Marinha; comutação de pena de 
degredo; provimento de ofícios; provimento de postos militares. 
 

1-  1736, Abril, 17-1813, Outubro, 20, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Senado da Câmara de Lisboa; a primeira ao rei [D. João V] 
sobre a falta de meios para a armação e reedificação da Colunata; a segunda, ao 
príncipe regente [D. João] sobre a criação de uma nova Junta de Saúde [Pública] 
com os seus devidos regimentos e presidida pelo Senado da Cidade, para 
providenciar e ordenar a todas as autoridades Civis e Militares tudo o que for 
necessário para prevenir e superar os efeitos de uma nova peste que se avizinha, 
como no passado. 
Anexo: consulta (extrato) ofício e despacho (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 1. 
 

2-  1743, Agosto, 23, Lisboa 
CARTA DE PRIVILÉGIOS, fazendo mercê a Filipe Duarte a propriedade do ofício 
de marchante (mercador) da Casa Real, vago por falecimento de Pedro Neto 
Palhais. 
Obs.: documento em pergaminho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 2. 
 

3-  1752, Abril, 19, Lisboa 
DECRETO (cópia) do rei [D. José I] regulando a distribuição de água proveniente 
das Fontes da Maia pelos Aquedutos das Águas Livres e das Necessidades. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 3. 
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4-  1755, Julho, 9-1801, Dezembro, 7 [Lisboa] 
AVISOS (4) o primeiro (minuta) ao [deputado da Junta dos Três Estados e 
Presidente da Câmara Municipal de Lisboa] marquês de Alegrete [Fernão Teles da 
Silva] sobre a verificação da segurança oferecida pelos palanques da praça do 
Rossio, fabricados para a função dos touros; o segundo, do [gentil-homem da Casa 
Real e conselheiro de Estado] marquês de Angeja [D. José Xavier de Noronha 
Camões de Albuquerque Sousa Moniz] ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, remetendo uma exposição 
sobre as formalidades a observar na Loteria da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa; o terceiro (cópia) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho ao [presidente da Câmara Municipal de 
Lisboa] marquês de Pombal [José Francisco Xavier Maria de Carvalho Melo e Daun] 
remetendo as ordens para o estabelecimento de sítios para enterrar os animais 
mortos, deixados nas ruas e estradas da cidade, e criar companhias para a recolha 
dos mesmos, com ordem para matar todos os cães sem coleira com o nome do 
dono. 
Anexo: memórias, carta particular, consulta (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 4. 
 

5-  [ant. 1758, Outubro, 20]  
REQUERIMENTO do desembargador José Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de 
Melo ao inquisidor-geral [príncipe D. José] solicitando licença para ler todos os 
livros proibidos existentes no Reino, para os quais já obteve autorização pontifícia, 
conforme o Breve emitido. 
Anexo: Breve pontifício; requerimentos; traslado; atestações.  
Obs.: o requerimento é dirigido à “Vossa Alteza Real” e o despacho é datado da 
Palhavã. Trata-se de um dos filhos naturais de D. João V. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 5. 
 

6-  1761, Dezembro, 5-1777, Junho, 24 [Lisboa] Londres  
OFÍCIOS (5) o primeiro, do cirurgião-mor do Reino, Antônio Soares Aranda ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado, sobre o exame realizado nos preços dos remédios simples e 
compostos destinados ao provimento das Boticas das naus da Índia e Armada; os 
restantes do [ministro Plenipotenciário português em Londres] D. Luís Pinto de 
Sousa ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de 
Melo e Castro; o segundo sobre a proposta de venda do salitre da Índia feita pelo 
banqueiro inglês Robert Mayne e a oferta de faiança inglesa para a Família Real 
portuguesa; o terceiro, recomendando o Conde de Oenhausen e a introdução de 
faiança inglesa a pedido de um comerciante inglês; o quarto, avisando do envio de 
um modelo das formas de bombas encomendadas e outro das formas de cozer a 
faiança; e o quinto, remetendo a descrição destes modelos. 
Anexo: memórias. 
Obs.: documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 6. 
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7-  [1774, Julho, 2-1778, Julho, 2]  
BALANÇOS (3) do cofre, das rendas, receita e despesa da Santa Casa da 
Misericórdia [de Lisboa] pertencentes aos períodos de 3 de Julho de 1773 a 2 de 
Julho de 1774, de 3 de Julho 1775 a 2 de Julho de 1776, e de 19 de Junho de 1777 a 3 
de Julho de 1778, os dois primeiros feitos pelo provedor Luís Diogo Lobo da Silva; e 
o terceiro, pelo [gentil-homem da Casa Real e Deputado da Junta dos Três Estados] 
marquês de Penalva [D. Manuel Teles da Silva]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 7. 
 

8-  1777, Novembro, 4-1792, Abril, 19 [Lisboa]  
OFÍCIOS (5) os quatro primeiros de João Antônio Pinto da Silva; e o quinto, do 
desembargador dos agravos e superintendente Geral dos Contrabandos e 
Descaminhos dos Direitos Reais, Antônio Joaquim de Pina Manique ao [secretario 
de Estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro; o primeiro e o 
segundo, sobre a preparação do alojamento do Embaixador de Marrocos na Casa da 
Junqueira, pertencente à Condessa da Ega; o terceiro, sobre a chegada de correio 
para o embaixador de Marrocos, as ordens régias para que nenhum religioso possa 
pernoitar fora do seu convento sem sua autorização, e o que fazer no caso do padre 
Frei João de Sousa, religioso da Terceira Ordem, escolhido como intérprete do 
embaixador de Marrocos na Casa da Condessa da Ega, na Junqueira; o quarto, 
sobre o tratamento dado na chegada do Embaixador de Marrocos a Lisboa; e o 
quinto, sobre as medidas tomadas para o provimento de carnes na cidade de Lisboa 
no ano de 1792. 
Anexo: conhecimentos; mapas de preços; lembretes; relação; decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 8. 
 

9-  1778, Julho, 9 [Lisboa] 
INFORMAÇÃO prestada por Pedro Gualter da Fonseca, sobre as despesas 
necessárias com os consertos da canalização da água da Tapada, desde a quinta de 
Alcântara até à Amoreira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 9. 
 

10-  1779, Janeiro, 18, Lisboa 
MAPA do marfim recebido por Gabriel da Cruz, desde 17 de Fevereiro de 1778, 
para a Fabrica dos Pentes. 
Anexo:  
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 10. 
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11-  1797, Agosto, 26 – 1814, Março, 8 [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) os dois primeiros, de Paulo Jorge Fernandes ao [enviado 
extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em Londres] D. João de 
Almeida de Melo e Castro, sobre a compra de dois bilhetes de loteria, o envio de 
uma letra de 1020 libras por conta do destinatário, a entrega de uma caixa de 
diamantes a Antônio José Delgado; o terceiro, de Manuel da Silva Franco ao [oficial-
maior da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos] 
João Felipe da Fonseca, sobre o novo plano da loteria da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa; o quarto, de Antônio de Araújo Travassos ao [governador do Reino] D. 
Miguel Pereira Forjaz [Coutinho Barreto de Sá e Resende], propondo-lhe uma nova 
forma de loterias; o quinto, de Francisco Antônio Ferreira ao [governador do Reino] 
D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho Barreto de Sá e Resende], sobre o envio de 2 mil 
bilhetes de loteria com destino ao Porto; o sexto, do [governador do Reino] D. 
Miguel Pereira Forjaz [Coutinho Barreto de Sá e Resende] a Francisco Antônio 
Ferreira, sobre a concessão de uma sétima loteria em benefício do resgate dos 
Portugueses cativos em Argel, devendo o seu plano ser em tudo igual ao da sexta 
loteria já extraída.  
Anexo: requerimento, escrito; informações; lembretes; ofício, planos de loteria. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 11. 
 

12-  ����[ant. 1800]  
MEMÓRIA sobre a lepra do Brasil, da autoria de [João Francisco Ravin, e 
encomendada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra]. 
Anexo: informações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 12. 
 

13-  ����1800, Fevereiro, 20, Buenos Aires 
OFÍCIO do padre Francisco Agostinho Gomes ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, D. Rodrigo de Sousa Coutinho], 
remetendo relações das máquinas agronómicas e económicas que encomendou em 
Londres necessárias para o desenvolvimento da produção agrícola das capitanias 
do Brasil, e solicitando o embarque destas a bordo do primeiro navio com destino à 
Bahia. 
Anexo: relações, escrito, ofício (minuta). 
Obs.: documento em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 13. 
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14-  ����[ca. 1800] 
ESCRITOS (2 minutas) o primeiro, do [oficial da Secretaria de Estado dos Negócios 
da Marinha e Domínios Ultramarinos, Caetano José Ribeiro], ao [secretário de 
Estado da mesma], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre as patentes a conceder ao 
governador de Macau, o envio de cópia do decreto referente ao ofício de escrivão 
da Chancelaria da Bahia, as medidas tomadas após a transferência do preso Marcos 
José, da Cadeia da Trafaria para a do Limoeiro; o segundo, do [oficial-maior da 
Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, João 
Filipe da Fonseca], a respeito da produção de linho-cânhamo na província de Trás-
os-Montes, Minho e Beira. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 14. 
 

15-  [post. 1800]  
LIBRETO de uma peça de ópera apresentada em Portugal. 
Obs.: documento em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 15. 
 

16-  1804, Junho, 26 [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra] conde da 
vila Verde [D. Diogo de Noronha] ao [conselheiro do Conselho Ultramarino] Barão 
de Moçâmedes [José de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria] remetendo o 
requerimento e restantes documentos de José Joaquim de Castro, solicitando a 
tomada de providências para evitar a fraude na introdução de águas de Inglaterra 
com a marca do suplicante no Reino e Domínios Ultramarinos. 
Anexos: requerimento; certidão; lista de instrumentos de medicina; instruções; 
ofícios (minutas) memória (em francês). 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 16. 
 

17-  [post. 1810, Janeiro] 
REQUERIMENTO do [oficial supranumerário da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar] Nicolau João Franzini ao príncipe regente [D. João] solicitando promoção 
ao lugar de oficial ordinário da mesma Secretaria. 
Anexos: nomeação (traslado) atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 17. 
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18-  1814, Setembro, 27 [Lisboa]-Novembro, 28, Lisboa 
AVISOS (4) do governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da 
Guerra, Marinha e Ultramar D. Miguel Pereira Forjaz; o primeiro para o 
comandante da fragata francesa La Themis [capitão Deshauteury] sobre a saída das 
embarcações francesas e a permanência voluntária de alguns prisioneiros franceses 
em Lisboa; o segundo, a Paulo Freire de Andrade, remetendo o requerimento de 
Francisco Antônio da Silva; o terceiro, ao [secretário de Estado da Fazenda e 
presidente do Erário Régio em Lisboa] João Antônio Salter de Mendonça, 
remetendo a representação da Junta da Saúde Pública a respeito da má qualidade 
do trigo vendido no Terreiro Público; o quarto, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] Antônio de Araújo de Azevedo, sobre o exame a 
realizar ao estado dos negócios do falecido Brigadeiro Francisco Pinto para que se 
proceda ao pagamento de meio soldo às respectivas filhas órfãs, pelo Monte Pio. 
Obs.: documentos em francês 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 18. 
 

19-  [ant. 1816-ant. 1816, Abril, 29]  
REQUERIMENTOS (2) ao príncipe regente [D. João] o primeiro, do diretor das 
máquinas do Real Observatório da Marinha, Joaquim Félix Tara, solicitando que se 
mande pagar os quartéis em atraso pertencentes ao seu ordenado; o segundo, do 
construtor de engenhos e máquinas de preparação de sedas cruas para a Fábrica 
das Sedas, Mateus Biffignande, natural da Sardenha, solicitando a baixa do filho, 
Felipe Maria, soldado da 3ª Companhia do Destacamento da Brigada Real da 
Marinha em Lisboa, oferecendo em seu lugar um individuo capaz, atendendo ao 
avançado estado de doença e da idade do suplicante. 
Anexo: atestados; provisão; requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 19. 
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20-  ���� 1819, Março, 15-1828, Agosto, 12 [Lisboa] Madri 
OFÍCIOS (5) os dois primeiros ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] conde dos Arcos [D. Marcos de Noronha e Brito] o primeiro, do 
[intendente da Marinha] José Maria de Almeida, sobre a quantidade e qualidade de 
madeiras das capitanias [do Brasil] necessárias para o Real Palácio de Mafra e o 
Palácio da Ajuda; e o segundo, de Miguel Vieira de Abreu, sobre a chegada do 
chefe do Estado Maior do Exército Rebelde, mais conhecido por Nacional, a Madri e 
a recepção calorosa que teve; o terceiro, do [inspector do Arsenal Real da Marinha] 
Carlos [Félix Geraldes] May ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres, sobre o arrendamento da Caldeira da 
Pampulha feito a João Fletcher; o quarto, do [juiz do Arsenal Real da Marinha] 
Carlos [Félix Geraldes] May ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, almirante] Antônio Manuel de Noronha, sobre a possibilidade das barcas 
de água ao serviço do Arsenal suprirem a falta de água existente na capital; e o 
quinto, do [intendente das Obras Públicas] José Francisco Braancamp de Almeida 
Castelo-Branco ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
conde de Basto] José Antônio de Oliveira Leite de Barros, sobre a conclusão da obra 
do Torreão da Real Praça do Comércio [de Lisboa] até ao Plano Nobre, e a 
inauguração da coluna que faltava no Cais da Pedra da mesma Praça. 
Anexo: lembrete, ofício (minuta) relações, ofícios (cópias) termo de arrematação 
(cópia) informação, avisos (cópias) autos de vistoria (cópia) requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 20. 
 

21-  [ant. 1820, Abril, 20]-[ant. 1827, Novembro, 20] 
REQUERIMENTOS (4) o primeiro, do preto, José da Luz ao [governador do Reino, 
Miguel Pereira Forjaz] solicitando esmola e despacho para que não seja chamado 
para marujo, após ter ficado sem o emprego nas Fábricas de Vidro e Louças 
pertencentes a José Rodrigues de Magalhães, de modo a prestar auxilio a respectiva 
família; o segundo, de João José Le Coq ao rei [D. João VI] solicitando autorização 
para erguer um estabelecimento para construção de máquinas de Física e 
Matemática, de modo a que estas possam servir na indústria do Reino; o terceiro, 
do mestre carpinteiro da Fábrica da Cordoaria, Manuel de Ascensão Alves ao rei 
[D. João VI] solicitando aumento de ordenado a fim de que tenha mais meios de 
subsistência para servir no exame das máquinas de lanifícios da Fábrica da Covilhã, 
para o qual havia sido nomeado; o quarto, do diretor e caixa da Sociedade do 
Teatro Nacional da Rua dos Condes, Manuel Baptista de Paula ao [secretário de 
Estado do Reino e Marinha, visconde de Santarém, Manuel Francisco de Barros e 
Sousa de Mesquita de Macedo Leitão Carvalhosa] solicitando que o Arsenal Real da 
Marinha lhe empreste um toldo, cabos, mortões e 200 lanternas de vidro, para 
fazerem uma iluminação no exterior do referido teatro, nos três primeiros dias de 
festejo após a chegada do infante D. Miguel. 
Anexo: lembrete.  
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 21. 
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22-  1824, Julho, 20-1832, Março, 20 [Lisboa] Mafra, Porto 
AVISOS (3) o primeiro, do [ministro dos Negócios Estrangeiros] marquês de 
Palmela [Pedro de Sousa Holstein] ao [secretário de estado da Guerra e 
interinamente da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de 
Subserra [Manuel Inácio Pamplona Corte Real, sobre as duas barcas 
disponibilizadas pelo Senado da Câmara de Lisboa para condução diária de 
algumas pipas de água do Chafariz de El-Rei e da fonte da Pipa; o segundo 
(minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Joaquim 
José Monteiro Torres] ao [Manuel Vieira de Albuquerque Tovar] remetendo 
cumprimentos e agrado pelo apoio manifestado à Causa Real; o terceiro, do 
[desembargador do Tribunal da Relação do Porto] Aires Pinto de Sousa ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros] sobre a criação de um lazareto na cidade do 
Porto. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 22. 
 

23-  [1824, Julho, 24-1826, Abril, 29]  
LEMBRETES (7) o primeiro, sobre a memória do descobrimento de uma mina de 
chumbo perto de Monforte da Beira, por Joaquim Pedro Fragoso da Mota; o 
segundo sobre uma compensação a atribuir a Joaquim Pereira Ribeiro, por ter sido 
impedido de exercer a capelania-mor da Marinha do Porto devido aos conflitos com 
os rebeldes; o terceiro, sobre o pedido do soldado da Brigada da Marinha, Inácio 
Xavier, para ser admitido no Armazém dos Tacos do Arsenal da Marinha; o quarto, 
sobre o requerimento de Francisco de Assis Costa, para que fosse pago o tempo que 
serviu como secretário da Comissão do Banco da Saúde Pública; o quinto, sobre o 
pedido de Joaquim Pereira Monteiro, para que continue a ser pago como capelão-
mor da Marinha da cidade do Porto até que seja atendido o seu pedido para exercer 
o primeiro Canonicato na Sé de Lisboa; o sexto, sobre o pedido de Antônio Inácio 
Xavier Viana, para ser admitido como guarda dos Géneros do Arsenal da Marinha; 
o sétimo, sobre o pedido de José Antônio Dias Ferreira, para que seu filho Mariano 
José Dias Ferreira seja promovido no posto de Alferes em um dos Regimentos 
destacados na Ásia ou África. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 23. 
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24-  [1826, Junho, 1-Agosto, 18]  
LEMBRETES (10) o primeiro, sobre o pedido de D. Mariana Vitória Finaly, viúva de 
Antônio Joaquim do Cabo Finaly, para que se declare o valor da pensão que lhe 
coube como uma das herdeiras de seu falecido tio, o capitão de mar e guerra 
Francisco de Paula Finaly; o segundo, sobre o pedido do guardião e mais religiosos 
do Convento de Nossa Senhora da Arrábida, para que na Ribeira das Naus se lhes 
empreste uma lancha para aquela comunidade; o terceiro, sobre o pedido do moço 
fidalgo e coronel de Milícias efetivo do Regimento de Leiria, João Pereira da Silva e 
Fonseca, para ser compensado pela perda de uma porção de madeiras, com uma 
porção igual das do Pinhal Real da Marinha Grande, para reparar a sua habitação; o 
quarto, sobre o pedido do mestre sapateiro, João da Costa, para que seja comutada 
ou perdoada a pena de Degredo para Angola por 10 anos, sentenciada a seu filho, o 
soldado Feliciano José da Costa, ficando este num dos presídios do Reino; o quinto, 
sobre o pedido do preso na Cova da Moura e sentenciado com Degredo em Cabo 
verde por 10 anos, Estêvão Alves Ferreira, para que a mesma pena seja comutada 
ou perdoada para Castro Marim; o sexto, sobre o envio do ofício de 18 de Agosto de 
1826 ao Ministério dos Negócios do Reino; o sétimo, sobre o pedido de Francisco 
Manuel, para ocupar o lugar de guarda da noite do Arsenal Real da Marinha; o 
oitavo, sobre o pedido de Maurício José, para que seja concedido um dos quartos 
desocupados na Cova Moura como sua habitação; o nono, sobre o pedido de D. 
Maria Libania Delfim, para que se lhe pague a pensão da Marinha atrasada há 14 
meses; e o décimo, sobre o pedido do soldado da Brigada Real da Marinha, Belchior 
José Garcês Sobral, para passar a Cabo de Esquadra do Regimento de Artilharia N.º 
4. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 24. 
 

25-  [post. 1826, Julho, 20]  
INFORMAÇÃO sobre o envio de cópia do decreto concedendo anistia aos 
Portugueses, para os Governos de Angola, Benguela e Madeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 25. 
 

26-  1826, Setembro [Lisboa] 
LEMBRETES (10) remetidos ao Ministério dos Negócios do Reino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 26. 
 

27-  1827-1853, Maio [Lisboa] 
PLANOS DE LOTARIA (2) da Santa Casa da Misericórdia da cidade de Lisboa, em 
benefício dos expostos da referida Santa Casa, dos enfermos dos Hospitais Reais, 
dos Órfãos da casa Pia e do Asilo da Mendicidade. 
Obs.: documentos impressos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 27. 
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28-  1833, Janeiro, 8, Lisboa 
RELAÇÃO dos números premiados na extração da lotaria da Santa Casa da 
Misericórdia. 
Obs.: documento impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 28. 
 

29-  1833, Junho, 14 [Porto] 
CARTA de Mr. Sertorios ao [ministro dos Negócios Estrangeiros e interino da 
Marinha] marquês de Loulé [Nuno José Severo de Mendonça Rolim de Moura 
Barreto] apresentando cumprimentos. 
Obs.: documento em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 29. 
 

30-  1855, Julho, 21, Lisboa 
EXPOSIÇÃO escrita apresentada por um sócio à Assembleia Geral da Companhia 
Lisbonense de Iluminação a Gás, criticando a má administração realizada por 
alguns dos seus membros na gestão dos interesses daquela Companhia e propondo 
soluções. 
Obs.: doc. impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 23-A, pasta 30. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 24 (1750-1832) 
N.º de pastas descritas: 26 
Assuntos: Mesa de Consciência e Ordens; missões nos domínios ultramarinos; junta do 
comércio; solicitação de isenção de pagamentos e de culpa, ofícios e papéis; importação de 
carne irlandesa; folhas de cobre em Londres; comércio de pólvora em Braga e Guimarães; 
panos e cetins no Conselho Ultramarino; empréstimo tirado dos juristas, confrarias, ordens e 
irmandades; inspeção e embargo de navios; pirataria e nau guarda-costa para embarcações 
do Brasil. 
 
1-  [post. 1750-ant. 1756]-1777, Agosto, 18, Queluz 

DECRETOS (3 cópias) os dois primeiros do rei [D. José] determinando que a 
Mesa de Consciência e Ordens seja responsável por todos os negócios 
pertencentes as missões nos domínios Ultramarinos; e o terceiro da rainha 
D. Maria I, concedendo o direito a João da Costa Soares de embargar a 
sentença da Junta do Comércio que o condenava por ter usurpado o cabedal 
de Francisco Gomes da Costa, seu sócio. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 1. 
 

2-  [post. 1755] 
OFÍCIO de Feliciano Antônio Nogueira Lisboa, queixando-se de não poder 
fazer petição à Junta do Comércio a fim de gozar do indulto da lei geral que 
beneficiava todos os que tivessem sido infelizes nos seus comércios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 2. 
 

3-  1758, Abril, 14-1762, Maio, 7 [Lisboa] 
AVISOS (2) dos [secretários de Estado da Marinha e Ultramar] o primeiro, 
de Tomé Joaquim da Costa Corte Real ao [procurador da Junta do Comércio] 
José Rodrigues Bandeira, ordenando que informe o requerimento de Parker 
[e Petts] e declare a arrecadação que a junta mandou dar quanto ao donativo 
que deveriam pagar as embarcações que saíssem dos portos do Reino para 
os faróis; e o segundo de Francisco Xavier de Mendonça Furtado a João Luís 
de Sousa Saião, para que informasse o requerimento do homem de negócio 
do Porto, Manuel de Sousa e Silva. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 3. 
 

4-  1774, Novembro, 12 [Lisboa] 
RELAÇÃO dos negociantes matriculados na junta do comércio destes Reinos 
e seus domínios, que são privilegiados e isentos pelos bairros de sua 
assistência de pagar a décima. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 4. 
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5-  1782, Março, 23, Lisboa 
OFÍCIO do intendente geral da Polícia, Diogo Inácio de Pina Manique ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de 
Melo e Castro] sobre o cumprimento do aviso para suspender a saída do 
porto do Algarve, dos bergantins Bom Sucesso e Maria, por suspeita de não 
pertencerem totalmente a portugueses. 
Anexo: requerimentos, certidão, escritura, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 5. 
 

6-  ���� 1783, Março, 20, Porto 
ATESTADO dos comerciantes da praça do Porto, declarando que João 
Ribeiro Viana e companhia são senhorios e caixas do navio Nossa Senhora 
da Coroa e São João, de que é capitão Bento José de Carvalho, com viagem 
marcada para o Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 6. 
 

7-  [ant. 1783, Junho, 7-ant. 1799, Janeiro, 18] 
REQUERIMENTOS (4) à rainha [D. Maria I] o primeiro, do mercador de 
carvões e lenhas no bairro de Belém, solicitando um pedaço de chão na praça 
de Belém, junto a Casa da Alfândega, pagando os direitos e foros 
necessários, para naquele terreno estabelecer um negócio; o segundo do 
homem de negócio da praça do Porto, Manuel Álvares Barbosa, solicitando 
não pagar o direito dos 4% por conta do seu navio ter ido de Cádis a 
Montevideu sem passar na volta por Lisboa; o terceiro do mercador de lã e 
seda, Antônio Gil dos Santos Chaves, solicitando não ser considerado 
culpado nas questões entre João Elias Perochon e o sogro Roberto Flotoud, 
uma vez que se responsabilizou por uma letra passada pelo primeiro, mas 
não tem nenhum interesse nas fazendas comercializas por ambos; o quarto, 
do negociante Camilo Pereira Soares La Roche, solicitando [contratos] 
privativos de 20 anos referentes a carne salgada e a carne seca, do Ultramar, 
por conta de um método que inventou para as conservar. 
Anexo: certidão, planta, ofício, escrito, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 7. 
 

8-  [post. 1788, Julho, 2] 
REQUERIMENTO de Manuel Duarte Pereira, caixeiro de Domingos Ferreira 
da Silva Guimarães, comerciante da cidade do Porto, solicitando baixa da 
praça de soldado do regimento de Peniche, para o qual foi colocado, por 
falta de documentos que explicitassem sua função e os motivos de sua 
estada na Corte. 
Anexo: alvará e atestado. 
Obs.: o alvará concede o lugar de almoxarife das armas e munições de 
guerra do armazém provincial do Porto a Domingos Ferreira da Silva 
Guimarães. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 8. 
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9-  [post. 1790, Setembro] 
REQUERIMENTO dos comerciantes Antônio e Francisco Rodrigues de 
Oliveira ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro] solicitando ressarcimento do prejuízo que 
tiveram com a carne que importaram da Irlanda e entregaram ao provedor 
dos Armazéns. 
Anexo: informações e ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 9. 
 

10-  ���� 1791, Junho, 15, Lisboa 
CONSULTA da Mesa da Consciência e Ordens à rainha [D. Maria I] sobre 
carta do [vice-rei do Estado do Brasil] conde de Resende, D. José Luís de 
Castro, acerca das injustiças cometidas contra João de Sousa Lobo, sobrinho 
e um dos herdeiros de João de Macedo Portugal, pelo ouvidor da comarca 
do Rio de Janeiro e provedor dos Defuntos e Ausentes, Marcelino Pereira 
Cleto, e pelo juiz de fora, Baltazar da Silva Lisboa, que permitiram a 
arrematação dos bens deixados pelo falecido, sem o consentimento de seus 
herdeiros. 
Obs.: ver carta em AHU_ACL_CU_017, Cx. 139, D. 10968. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 10. 
 

11-  1791, Agosto, 16-1825, Dezembro, 24 [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) o primeiro, do [encarregado de negócios de Portugal em 
Londres] Cipriano Ribeiro Freire ao [enviado extraordinário e ministro 
plenipotenciário de Portugal em Londres] D. João de Almeida de Melo e 
Castro, e os outros do [secretário de Estado da Fazenda] D. Miguel Antônio 
de Melo ao [da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres, todos 
sobre a compra de folhas de cobre em Londres. 
Anexo: memória e relações.  
Obs.: documento em francês. D. João de Almeida de Melo e Castro atua 
como enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em 
Londres entre 1792-1801. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 11. 
 

12-  [post. 1792, Fevereiro, 23]-[ant. 1797, Fevereiro, 27] 
REQUERIMENTOS (2) dos comerciantes da cidade do Porto, Jacinto 
Pimenta Carmo e José Antônio Alves de Sousa, à rainha [D. Maria I] o 
primeiro, solicitando decreto que o permita construir armazéns para guardar 
e vender pólvora nas entradas e saídas de Braga e Guimarães; e o segundo, 
pedindo suspensão da sentença de um processo-crime que Maria Rosa 
Angélica Camello de Lemos lhe imputou, por conta de uma letra, para não ir 
degredado por toda a vida para a Índia.  
Anexo: certidão, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 12. 
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13-  [ant. 1792, Junho, 25] 
REQUERIMENTO do mercador de lã e seda, Jacinto de Araújo Ramalho à 
rainha [D. Maria I] solicitando ordem para receber pagamento dos panos e 
cetins que entregou no Conselho Ultramarino. 
Anexo: lista e carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 13. 
 

14-  ���� [ant. 1797, Março, 24-ant. 1799] 
REQUERIMENTOS (3) à rainha [D. Maria I] o primeiro, do comerciante da 
cidade do Porto, Domingos Gomes Pinto, solicitando decreto que aprove seu 
projeto de instituir uma escola teórico-prática de marinha e de guerra naval 
no seu navio, bem como as condições que propõe, pelo tempo de 15 anos, 
visto a experiência que têm no comércio entre o Reino e o Brasil e os direitos 
que têm gerado para a Fazenda Real; o segundo da viúva Francisca Rosa de 
São José, fiadora de Francisco Pereira [de Carvalho Viana] seu caixeiro, 
solicitando não ser executada na casa da moeda; o terceiro, do mercador da 
classe da lençaria, Joaquim Antônio dos Santos, solicitando que se suspenda 
a pretensão de seus credores, enquanto conseguir pagar no fim de cada ano, 
20% do total de suas dívidas, uma vez que o montante de suas dívidas não 
chegam a metade dos seus bens e fazendas. 
Anexo: requerimento, certidões, ofícios, balanço, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 14. 
 

15-  1799, Janeiro, 12, Porto-1800, Janeiro, 8, Viana 
OFÍCIOS (2) o primeiro, de Manuel José de Magalhães ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, sobre o empréstimo de 200 contos de réis que se manda tirar dos 
juristas, confrarias, ordens terceiras e irmandades, e as consequências que 
tal empréstimo ocasionaria no comércio, uma vez que estas corporações têm 
o seu capital aplicado a juros no comércio; o segundo, do [governador das 
Armas da Província do Minho] David Calder ao mesmo destinatário, 
informando seu parecer sobre duas representações anónimas contra o 
negociante José de Araújo. 
Anexo: ofícios, atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 15. 
 

16-  [post. 1799-post. 1816] 
REQUERIMENTOS (2) de Manuel Pereira Viana ao príncipe regente [D. 
João] solicitando passaporte para ir buscar seu navio Livração, apresado 
pelos franceses, trazendo-o de Cádis ao Porto; e o segundo, de Manuel 
Maria Donas Botti, solicitando resolução favorável a uma consulta sobre o 
seu pedido de licença para transferir um estabelecimento na travessa de São 
Nicolau onde vende fazendas francesas para uma loja térrea na rua nova da 
Almada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 16. 
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17-  1800, Julho, 4-1802, Novembro, 17, Porto 
INSTRUMENTOS DE JUSTIFICAÇÃO (4) passado pelo [desembargador da 
Casa da Suplicação e superintendente da Marinha, Francisco de Almada 
Mendonça] respectivamente aos comerciantes da cidade do Porto, Antônio 
de Freitas Barreto, João Antônio Patrone, Antônio da Silva Monteiro, Sá Roiz 
e Lima, que são senhorios e caixas de embarcações portuguesas [galera 
Vulcano, bergantim Paquete do Porto, galera Negociador e galera Castor e 
Polux] e não têm acordo nenhum com estrangeiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 17. 
 

18-  [ant. 1800, Outubro, 1]-[ant. 1832, Julho, 26] 
REQUERIMENTOS (5) os 3 primeiros ao príncipe regente [D. João] o 
primeiro, do comerciante do Porto, Domingos Gomes Pinto, solicitando 
cartas de marca e de represália para os seus quatro navios armados em 
guerra e soldados artilheiros para o exercício das manobras das mesmas 
embarcações; o segundo, do comerciante da praça de Faro, Carlos Frederico 
Krusse, solicitando passaporte para a embarcação francesa que comprou, e 
mudança do nome de Maria Luísa para Três Amigos; o terceiro, do 
mercador de lã e seda, Antônio Pinto Leitão, solicitando pagamento dos 
artigos que entregou no Conselho Ultramarino; o quarto, do comerciante da 
praça do Porto, Manuel Ferreira Guimarães ao rei [D. Pedro IV] solicitando 
que se liberte o iate Santo Antônio Vencedor e sua tripulação, por não terem 
sabido a tempo da tomada do Porto por parte da forças [de D. Maria II] e o 
quinto, dos comerciantes de Faro José Coelho de Carvalho e José Barr 
Crispim, solicitando permissão para que seus navios possam carregar os 
gêneros da terra e transportá-los para Londres, sem embargo da proibição da 
saídas das embarcações dos portos portugueses.  
Anexo: lembretes, ofício, requerimentos, instrumento de carta de marca, 
escritura, lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 18. 
 

19-  [ant. 1801, Março, 12-ant. Dezembro, 7] 
REQUERIMENTOS (2) do comerciante da cidade do Porto, Gualter Ribeiro 
Guimarães, solicitando certidão do termo da fiança que pagou dos direitos 
reais do Paço da Madeira respectivos ao navio Castor e Pollux; do cônsul 
britânico na vila de Viana, Ricardo Allen e do negociante da cidade do Porto, 
José Ferreira Pinto Basto, solicitando ordens para impedir a saída da escuna 
inglesa Alert, visto o auto de embargo que conseguiram, por conta das 
dívidas dos gêneros que carrega a dita embarcação. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 19. 
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20-  [post. 1801] 
OFÍCIO de Francisco Soares ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior] pedindo que o secretário informe um projeto de um 
código mercantil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 20. 
 

21-  [post. 1801-ant. 1809] 
REQUERIMENTO do mercador da classe de lã e seda, Antônio Francisco 
Chaves ao D. João de Almeida Beja Melo e Castro, solicitando comprar uma 
courela (terreno) pequena no lugar da torre do Lumiar, junto a quinta do 
suplicante. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 21. 
 

22-  ���� [ant. 1809, Março, 4-ant. 1827, Novembro, 30] 
REPRESENTAÇÃO dos comerciantes da cidade do Porto ao príncipe regente 
[D. João] solicitando uma nau guarda-costas para as embarcações que vêm 
do Brasil para o Porto, por conta da pirataria praticada pelos inimigos da 
Coroa portuguesa. 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro, de Manuel José de Faria ao rei [D. João 
VI] solicitando o lugar vago de servente ou ajudante do fiel do armazém dos 
mantimentos na Ribeira das naus [do Porto] o segundo, do negociante da 
praça do Porto, João Batista Machado, à princesa regente [D. Isabel Maria] 
solicitando a graça da isenção de direitos da primeira viagem da nau Tito 
que mandou construir na cidade do Porto. 
Anexo: representação, lembrete, requerimento e certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 22. 
 

23-  1820, Agosto, 21, Lisboa 
CARTA da Junta Governativa de Portugal ao rei [D. João VI] sobre a 
averiguação que mandaram fazer por conta da representação dos 
comerciantes da praça do Porto que se queixam da demora por causa das 
visitas das autoridades às embarcações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 23. 
 

24-  [ant. 1825, Janeiro, 20] 
REQUERIMENTO do caixeiro Joaquim Ribeiro de Araújo, solicitando não 
ser remetido para o seu degredo em Cabo Verde, enquanto padecer de uma 
úlcera na perna. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 24. 
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25-  1827, Janeiro, 17 [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário] da secretaria da Ordem de Cristo, Luís Martins Basto 
ao [secretário do Conselho Ultramarino] barão da Vila da Praia [Francisco de 
Borja Garção Stockler] informando que a Mesa da Consciência e Ordens 
precisa de uma cópia dos papéis do Conselho Ultramarino que serviram de 
base para a provisão de 11 de Agosto de 1682 acerca das côngruas dos 
Bispos do Ultramar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 25. 
 

26-  [1827, Abril, 7-Julho, 10] 
REQUERIMENTOS (2) de Cristiano José de Carvalho à princesa regente 
[Isabel Maria] solicitando qualquer ofício que se ache vago no Reino ou no 
Ultramar, vistas às circunstâncias de seu despedimento do lugar de 
praticante da secretaria de São Tiago da Mesa da Consciência e Ordens; e o 
segundo solicitando o lugar de praticante do almoxarifado do Hospital Real 
da Marinha. 
Anexo: certidões; requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 24, pasta 26. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 25 (1324-1878) 
N.º de pastas descritas: 54 
Assuntos: moeda, Casa da Moeda, moedeiros da Corte, cunhagem e circulação de moeda; 
aumento das tropas do Reino; exploração de minérios; banhos das Caldas; armamento; Real 
Museu; comendas da Ordem de Malta; peste; organização do exército; conversão de mouros 
ao Catolicismo; Real Fábrica do Papel; músicos; solicitação de cargos. 
 

1-  [1324-1384] Alverca, Lisboa 
CARTAS RÉGIAS (4 cópias) de D. Dinis, D. Afonso IV, D. Fernando e D. João I, 
concedendo privilégios aos moedeiros da Corte. 
Obs.: cópias setecentistas, executadas em conjunto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 1. 
 

2-  1612, Setembro, 13, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] concedendo a Manuel 
Rodrigues Correia, da Casa da Moeda de Lisboa, a mercê de poder nomear por sua 
morte, um dos seus filhos, para o ofício que servia [?]. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 2 
 

3-  1617, Janeiro, 25-1618, Março, 24, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao [rei D. Filipe II] a primeira sobre a 
sucessão de Leonardo da Costa no ofício de distribuidor da Moeda da cidade de 
Lisboa, vago pela morte de seu pai, Francisco da Costa; a segunda, concedendo a 
serventia do cargo de conservador da Moeda da mesma cidade ao Dr. Antônio 
Pinto do Amaral, por ter falecido o Dr. Gonçalo de Faria de Andrade; e a terceira, 
despachada a favor do [Dr.] Gil Eanes da Silveira, propondo candidatos para o 
cargo de juiz conservador da Moeda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 3. 
 

4-  1642, Fevereiro, 22-1643, Junho,21, Lisboa 
CARTAS (3) do [tesoureiro da Casa da Moeda de Lisboa] Felício Monteiro 
[Pereira?] ao rei [D. João IV] comunicando; a primeira, o parecer de Brás Falcão e 
Cipriano do Couto, ensaiadores da mesma Casa da Moeda, sobre um discurso ou 
arbítrio a respeito da redução do ouro a moedas de quatro cruzados, meias e 
quartos; a segunda, sobre o valor do novo cunho das patacas do Reino; e a terceira, 
a respeito do conjunto de oficiais necessários para a Casa da Moeda que se 
resolvera fazer na cidade do Porto. 
Anexos: pareceres, arbítrio (cópia) consulta, despacho e lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 4. 
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5-  [post. 1642, Maio, 30, Lisboa] 
PROVISÃO (minuta) do rei [D. João IV] sobre a fundição de moedas de ouro na 
cidade do Porto. 
Anexo: cópia manuscrita do regimento de [1 de Fevereiro de 1642] sobre a 
cunhagem de moeda. 
Obs.: data proposta a partir da referência à carta de lei de 29 de Março e ao alvará 
de 30 de Maio de [1642] sobre o valor do ouro e o novo cunho da moeda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 5. 
 

6-  1642, Dezembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. João IV] sobre a melhor maneira 
de impedir à falta de moeda de cobre no Reino. 
Obs.: o conselheiro Henrique Correia da Silva assina por chancela. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 6. 
 

7-  1643, Junho, 28-Julho, 28, Lisboa 
CARTAS (3) do [tesoureiro da Casa da Moeda de Lisboa] Felício Monteiro 
[Pereira?] ao rei [D. João IV] apontando; a primeira, a necessidade de se fazer uma 
apostila da lei de 8 de Junho desse ano, sobre a nova fábrica da moeda; a segunda, 
sobre o provimento de carvão para o mesmo fabrico; e a terceira, sobre o pedido do 
Arcebispo [de Lisboa] D. Rodrigo da Cunha, para que se não tornassem a fundir as 
moedas ditas de S. Vicente, por terem a imagem do padroeiro da cidade. 
Anexos: informações, parecer (minuta) carta, alvará (cópia) decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 7. 
 

8-  1643, Agosto, 1, Porto 
CARTAS (2) do superintendente da Casa do Cunho [da Moeda] do Porto, Antônio 
de Couros Carneiro ao rei [D. João IV] sobre o cunho de patacas. 
Anexo: consulta (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 8. 
 

9-  ���� 1687, Novembro, 14, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre as causas dos excessos da saca da 
moeda (saída da moeda do Reino) e as dificuldades de escoamento dos frutos do 
Reino e suas conquistas, especialmente o açúcar e o tabaco do Brasil. 
Anexos: parecer, decreto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 9. 
 

10-  ���� 1694, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o que se obrou em virtude da lei sobre 
o “crescimento da moeda”. 
Obs.: mau estado; possivelmente relacionado com a lei de 8 de Março de 1694, 
destinada a remediar a falta de moeda no Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 10. 
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11-  ���� [post. 1720, maio, 9] 
PARECER endereçado ao Conselho da Fazenda sobre a proporção que deverá ser 
observada na cunhagem de moedas de ouro e prata do Reino e do Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 11. 
 

12-  1720, Novembro, 28, Lisboa 
CARTA do marquês de Marialva [D. Diogo de Noronha] ao rei [D. João V] sobre a 
necessidade de aumento das tropas do Reino. 
Anexo: memória. 
Obs.: tem carimbo da Biblioteca Nacional de Lisboa, sem referência à Seção 
Ultramarina; margem direita danificada, com prejuízo do texto.  
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 12. 
 

13-  ���� [1722-1745] 
LISTA de cartas enviadas para o rei [D. João V] assinada por José Gaioso de Peralta 
[provedor da Casa da Moeda da cidade da Bahia]. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 13. 
 

14-  1722, Outubro, 23, Lisboa 
ALVARÁ do rei D. João V, fazendo mercê a Francisco da Costa Solano da serventia 
do ofício de tesoureiro da Casa da Moeda da cidade de Lisboa. 
Obs.: suporte com rasgos laterais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 14. 
 

15-  1735, Novembro, 24, Roma 
BREVE do Papa Clemente XII para João Pedro da Silva Pimentel. 
Obs.: em latim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 15. 
 

16-  ���� [1746-ant. 1748, Abril, 6] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João V] o primeiro, de João Ribeiro Borges, que ia 
para a Vila do Príncipe [na comarca do Serro do Frio, em Minas Gerais] com o 
ofício de escrivão das execuções, pedindo uma carta de favor para ser apadrinhado 
no Rio de Janeiro pelo secretário Antônio da Rocha Machado; o segundo, dos 
diretores administradores gerais da laboração das Minas do Reino, para tomarem 
por assento o consumo de toda a artilharia velha da repartição do Ultramar; e o 
terceiro, de Manuel de Souza, para se lhe passar provimento de serventia do ofício 
de inquiridor e contador do juízo da Conservatória dos Privilegiados da Moeda, de 
que era proprietário Manuel Gonçalves Soares. 
Anexo: resolução (cópia).  
Obs. para a datação do primeiro, ver requerimento e decretos em 
AHU_ACL_CU_011, Cx. 46, D. 61, 79 e 82. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 16. 
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17-  [1750-1800] 
MEMÓRIAS (2) a primeira sobre uma forma nova de rentabilizar a extração de 
metais, de acordo com estudos realizados em diferentes partes da Europa e da 
Ásia, e discutidos na Academia Real de Paris e na Real Sociedade de Londres; e a 
segunda, sobre o aperfeiçoamento das operações relacionadas à exploração dos 
minérios de ouro e de prata. 
Obs.: a segunda em francês, incompleta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 17. 
 

18-  1750, Junho, 5 [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado do Reino e Mercês] Pedro da Mota e Silva ao 
[presidente do Conselho Ultramarino] Marquês de Penalva [D. Estevão da Cunha e 
Meneses] comunicando permissão para que o [conselheiro] Manuel Caetano Lopes 
de Lavre e seu filho Joaquim Miguel Lopes de Lavre [secretário do Conselho 
Ultramarino] se ausentem da Corte, para uma cura nos banhos das Caldas [da 
Rainha] vencendo ordenados e propinas na forma costumada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 18. 
 

19-  1750, Setembro, 19, Lisboa 
CARTA de Frederico Jacob de Weinholb ao rei [D. José] retomando arbítrio 
anterior, de 16 de Setembro de 1749 [ao rei D. João V] sobre a necessidade de 
aprovar um regimento para a Artilharia da Corte. 
Obs.: são parte integrante deste documento as traduções de dois diplomas 
franceses sobre a mesma matéria e cinco mapas de despesas da autoria do seu 
signatário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 19. 
 

20-  [post. 1752, Setembro, 25] 
INFORMAÇÃO sobre o valor da prata e do ouro no Reino de Portugal, desde 
finais do século XVI. 
Anexo: instrumento em pública forma da História genealógica da Casa Real 
Portuguesa [de D. Antônio Caetano de Sousa] T. IV, Lº 5º.  
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 20. 
 

21-  ���� 1753, Abril, 16-1756, Fevereiro, 21, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho Ultramarino ao rei D. José, a primeira de Antônio 
Menguin, abridor geral das moedas do Reino, sobre a dificuldade de garantir a 
desejada uniformidade da moeda da Monarquia (expressamente em Portugal e no 
Brasil) e a segunda de Joaquim José Vermuele, para que se despache, livre de 
direitos, o cobre necessário à confecção de chapas para o dinheiro na forma de 
padrões. 
Anexo: requerimento da primeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 21. 
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22-  1771, Agosto, 4, Compiègne 
INSTRUÇÃO militar (tradução) do rei Luís XV, subscrita pelo [secretário de 
Estado da Guerra, Louis François de Monteynard, marquês de] Monteynard, sobre 
os regimentos provinciais de granadeiros. 
Obs.: uma das três “ordonnances” assinadas por Luís XV nessa mesma data, a 
saber: 1ª) “[...] pour la supression du corps des granadiers”; 2ª) “[...] pour former 
les bataillons de milice en regimens provinciaux”; e 3ª) “[...] pour accorder la solde 
entière et desembargador marques distinctives aux anciens appointés, grenadiers 
et tambours de la compagnier desembargador grenadiers à cheval [...]”. Texto 
incompleto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 22. 
 

23-  1776 
MEMÓRIA referente a matérias mineralógicas no Norte da Europa, intitulada 
Diretorium mineralogico montanistico et metallurgico itinerale. 
Obs.: integralmente em latim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 23. 
 

24-  [post. 1777, Maio, 20] 
CARTA do major-engenheiro Jean Gabriel Le Mercier Dechermont solicitando 
promoção militar. 
Anexo: memória sobre a reforma do corpo dos engenheiros no Reino de Portugal, 
datada de Oeiras, em 20 de Maio de 1777. 
Obs.: em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 24. 
 

25-  1777, Agosto, 30, Lisboa 
MEMÓRIA de J. Anastácio sobre morteiros. 
Obs.: traz o desenho de um morteiro, com a descrição da sua estrutura de 
assentamento. Provavelmente de José Anastácio da Cunha, que escreveu outros 
textos sobre peças de artilharia, cf. Diccionario Bibliographico Portuguez de 
Innocencio Francisco da Silva, T. IV, pp. 229-231 in maxime. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 25. 
 

26-  [1779, Maio]-1810, Abril, 11 
RELAÇÕES (respectivamente uma minuta e uma cópia) a primeira sobre o 
necessário para um trem de artilharia de 60 peças e 20 obuses, dividido em 
brigadas, e a segunda sobre o cartuxame arruinado no depósito de municões de 
guerra de Coimbra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 26. 
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27-  1786, Janeiro, 28-Março, 19 
OFÍCIOS (3) o primeiro, do [regedor das Justiças e governador das Armas do 
Porto] João de Almada [e Melo], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos] Martinho de Melo e Castro, sobre o embarque de duas 
estátuas antigas que estavam à guarda do juiz de fora de Montalegre, para o Real 
Museu; o segundo e o terceiro do [governador interino de armas do Algarve] D. 
Bruno de Sousa Henriques de Almeida ao mesmo [secretário de Estado] sobre a 
assistência a um grupo de mouros, que então se encontrava na cidade de Faro e em 
Vila Real de Santo Antônio, havendo entre eles supostas intenções de conversão ao 
Catolicismo, que demandavam a intervenção do Tribunal do Santo Ofício. 
Anexo: relação (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 27. 
 

28-  1787, Outubro, 9, Versalhes 
REGULAMENTO (tradução) subscrito pelo rei da França [Luís XVI] para o 
estabelecimento de um conselho de administração para a repartição da Guerra. 
Obs.: documento em forma de caderno. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 28. 
 

29-  1788, Agosto, 16, Metz-1789, Maio, 4, Roma 
OFÍCIOS (3) de D. João de Almeida de Melo e Castro ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro; o primeiro, sobre a 
passagem efetuada na cidade de Metz, para ver a parada e os exercícios militares 
locais; o segundo, com informações de mineralogia recolhidas em Berlim; e o 
Terceiro, recapitulando de forma geral todos os temas tratados na correspondência 
do último ano, e queixando-se da falta de respostas. 
Anexos: relação e gazetas impressas (Supplément extraordinaire à la Gazette de Vienne, 
Nº LVI e LVII de 1788). 
Obs. D. João de Almeida de Melo e Castro foi ministro plenipotenciário em Roma 
no intervalo 1788 a 1790. O segundo documento deste conjunto tem uma parte 
cifrada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 29. 
 

30-  1790, Novembro, 17, [Lisboa] 
AVISOS (2 cópias) o primeiro, para o estribeiro-mor da rainha [D. Pedro José de 
Alcântara de Meneses Noronha Coutinho] marquês [de Marialva] comunicando a 
relação de músicos que deveriam seguir para Marrocos com o brigadeiro Jacques 
Filipe de Landerset; e o segundo, para José Caetano Sérgio de Andrade, ordenando 
a entrega ao mesmo brigadeiro de duas dúzias de pratos de prata de guardanapo. 
Anexos: relação e lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 30 
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31-  1791, Novembro, 8, Figueiró dos Vinhos 
OFÍCIO do fundidor e diretor nomeado das fábricas de ferro de Foz de Alge e 
Machuca, no termo e vizinhança de Figueiró dos Vinhos, comarca de Tomar, José 
Levache ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho 
de Melo e Castro, expondo sua disponibilidade para retomar a direção dos 
trabalhos das duas referidas fábricas, que haviam sido suspensos no tempo do 
marquês de Pombal [Sebastião José de Carvalho e Melo]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 31. 
 

32-  ���� 1794, Dezembro, 2, Queluz 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos] Martinho de Melo e Castro, ao bailio Duarte de Sousa Coutinho, 
recomendo-lhe que expusesse [?] ao grão-mestre da Ordem de Malta o quanto 
seria do real agrado do príncipe [D. João] que se obtivesse para o governador do 
Pará, D. Francisco de Sousa Coutinho, uma suficiente pensão em cada uma das 
comendas da Ordem de Malta que no futuro vagassem. 
Obs.: ver ofício AHU_ACL_CU_013, Cx. 105, D. 8270. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 32. 
 

33-  1798, Maio, 8, Soho-Dezembro, 7, Lisboa 
MEMÓRIAS (tradução e minuta, respectivamente) a primeira, do [industrial 
britânico] Mattew Boulton, explicando um plano que formulara para o 
estabelecimento de uma única Casa da Moeda nos domínios portugueses; e a 
segunda, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos] D. Rodrigo de Sousa Coutinho [datada pelo oficial-maior, João 
Filipe da Fonseca], sobre os recursos necessários para se sustentar o esforço de 
guerra no ano seguinte. 
Anexo: memória (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 33. 
 

34-  [ca. 1800] 
ESCRITO do doutor Brandão ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, encaminhando ofício 
sobre o despacho de correspondência para Belém, Setúbal e todos os portos do 
Algarve, e sobre os cuidados a ter com a peste de Cádis. 
Anexos: ofício e lembrete.  
Obs.: o lembrete, dirigido ao oficial-maior da secretária, João Filipe da Fonseca, 
determina que se repreenda severamente o escrivão do remetente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 34. 
 

35-  1800, Janeiro [Lisboa] 
MEMÓRIAS (2) sobre a origem do descrédito do papel-moeda e os meios 
indicados para restituí-lo ao seu valor natural. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 35. 
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36-  [post. 1801] 
ESCRITO do oficial de cavalaria [Cavoie] ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], encaminhado uma memória a respeito do plano 
provisório sobre a organização do exército português. 
Anexo: memória (cópia). 
Obs.: em francês.  
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 36. 
 

37-  ����1801, Novembro, 25, Lisboa 
AVISO do [secretário de Estado da Fazenda e presidente do Real Erário] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], encaminhado decreto do príncipe regente [D. João] para 
aperfeiçoar a arte dos ensaios na Casa da Moeda, e dando ordem para entregar ao 
[intendente-geral das Minas e Metais do Reino] José Bonifácio de Andrada [e Silva] 
os vidros que para esse efeito se mandavam remeter da Fábrica de Leiria. 
Anexo: decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 37. 
 

38-  1802, Outubro, 18 [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado da Fazenda e presidente do Real Erário], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior] com instruções para se providenciar a entrega de dois ou 
três toros (troncos) de pau de arco a João Antônio Monteiro no laboratório químico 
da Casa da Moeda. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 38. 
 

39-  [ant. 1810, Setembro, 3] 
OFÍCIO de Francisco Antônio dos Santos ao [governador do Reino e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos e dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto 
de Sá e Resende, acusando recebimento da ordem que este lhe remetera, no sentido 
de admitir ao trabalho na Real Fábrica do Papel, em Alenquer, Antônio José, um 
dos mouros recentemente batizados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 39. 
 

40-  1811 
FOLHETO intitulado “Alphabet musical approuvé par Mr. Berton”. 
Anexos: tradução e pauta musical. 
Obs.: em francês. Consta na capilha que se terá planejado fazer cópia deste 
documento para oferecer ao Conservatório Nacional de Música. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 40. 
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41-  ���� [ant. 1818, Março, 31] 
REQUERIMENTO do músico José Croner ao rei [D. João VI] para se lhe abonarem 
os soldos dos músicos, cujas famílias estava encarregado de conduzir à Corte do 
Rio de Janeiro. 
Anexos: lembrete e escrito. 
Obs.: ver requerimento em AHU_ACL_CU_017, Cx. 284, D. 19920. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 41. 
 

42-  1824, Maio, 5, Lisboa 
MEMÓRIA de José Faustino Gomes sobre um mineral que lhe apresentara o 
tenente-coronel José Bernardes Michiles. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 42. 
 

43-  1824, Novembro, 19-1825, Janeiro, 17, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) o primeiro, do tenente-coronel José Bernardes Michiles ao [secretário 
de estado da Guerra e interinamente da Marinha e Ultramar e ministro assistente 
ao Despacho], conde de Subserra  [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], 
remetendo a conta corrente da despesa realizada para o descobrimento das minas 
dos Chãos de Alviela e Pinheiro Grande; e o segundo, do [secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros] marquês de Palmela [D. Pedro de Sousa Holstein] ao 
mesmo destinatário, comunicando-lhe a recepção de sessenta exemplares do 
galhardete (bandeira que se põe nos mastros) ultimamente destinados às 
embarcações portuguesas que pedissem piloto nas costas de países estrangeiros. 
Anexos: mapa e lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 43. 
 

44-  1825, Março, 2-Novembro, 30 [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) os dois primeiros, do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros 
e da Guerra], D. Miguel Antônio de Melo, ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Domínios Ultramarinos], Joaquim José Monteiro Torres, 
comunicando, respectivamente, que se arranjasse ocupação para os operários 
recém-despedidos da Casa da Moeda, e que o pagador da Marinha procurasse ele 
próprio os bilhetes de 2.400 e 1.200 reis, de que dizia haver precisão; o terceiro e o 
quarto, do [secretário de Estado do Reino] José Joaquim de Almeida e Araújo 
Correia de Lacerda ao mesmo [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos] Joaquim José Monteiro Torres, encaminhado 
requerimento dos referidos operários, e solicitando que se mandasse averiguar a 
possibilidade de alguns deles se acomodarem no Arsenal Real da Marinha ou 
noutra qualquer repartição que lhe fosse subordinada. 
Anexo: requerimento e lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 44. 
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45-  [ant. 1825, Agosto, 4-Setembro, 30] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro, do operário Francisco Antônio de Freitas ao rei 
[D. João VI], solicitando o lugar de contínuo da Intendência-Geral da Marinha, sob 
o argumento que, depois de servir por seis anos nas oficinas de fieiras e cunho e na 
fundição da Casa da Moeda, fora despedido por falta de metais para prosseguir no 
seu trabalho; e o segundo, do escrivão da receita e despesa da mesma Casa da 
Moeda, Antônio Carvalho, solicitando, para suas duas filhas, D. Mariana Desidéria 
de Carvalho Pires e D. Maria José de Carvalho Pires, a mercê da metade do 
ordenado de seu filho, José Maria de Carvalho Pires, oficial da Secretaria dos 
Negócios da Marinha, recém-falecido. 
Anexos: certidões e lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 45. 
 

46-  1829, Agosto, 4, Lisboa 
CARTA de Antônio Joaquim Alpoim Serrão [da Casa da Moeda] ao rei [D. Miguel] 
informando requerimento de Maria de Jesus, casada com Joaquim da Costa 
Sequeira, guardião do número da Armada Real, para poder assistir numa barraca 
do Pátio da Moeda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 46. 
 

47-  1833, Janeiro, 23-Março, 14, Lisboa 
OFÍCIOS (2) o primeiro, de D. João de Castelo Branco ao [secretário de Estado dos 
Negócios do Reino e da Marinha] conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite 
de Barros] informando requerimento de Niesen Bergsten, capitão do navio sueco 
“Carlota”, que baldeara para o “Paquete de Cádis” duzentos barris de farinha, e 
pedia permissão para deixar o porto de Lisboa, apesar do estado de sítio; e o 
segundo, do [secretário de Estado da Fazenda] Conde de Lousã, D. Diogo [de 
Meneses de Eça] ao mesmo destinatário, perguntando se teria lugar a remessa de 
seis contos, quatrocentos e cinqüenta e quatro mil e quatrocentos reis em dinheiro 
provincial de Angola, na nau de viagem que na próxima monção fosse para a 
Índia. 
Anexos: requerimento e ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 47. 
 

48-  1833, Janeiro, 29-Junho, 21 [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) do [secretário dos Negócios Estrangeiros], visconde de Santarém, [D. 
Manuel Francisco de Barros e Sousa], ao [secretário de Estado dos Negócios do 
Reino e dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de 
Oliveira Leite de Barros], contendo notícias prestadas pelo vice-cônsul de Portugal 
em Vigo, D. Manuel Barcena, sendo algumas delas referentes à balandra 
portuguesa “Paquete de Cádis” e ao navio “Carlota” do capitão sueco Niesen 
Bergsen. 
Anexos: aviso (cópia) portaria (cópia) ofício (extrato) requerimento, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 48. 
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49-  1833, Julho, 29-Outubro, 10 [Lisboa] 
OFÍCIOS (20) do [secretário de Estado interino dos Negócios Estrangeiros de D. 
Pedro] Cândido José Xavier [Dias da Silva] ao [secretário de Estado da Marinha de 
D. Pedro] Agostinho José Freire, referindo a despedida do pró-núncio [monsenhor 
Giustiniani, arcebispo de Petra] a necessidade de respeitar os privilégios dos 
súditos de todos os governos representados pelos agentes das nações estrangeiras 
em Portugal (com destaque para o cônsul inglês) e regulando diversos outros 
assuntos referentes à expedição de correios e embarcações (entre eles, a escuna 
“Maria Luísa”, o transporte “Britomart” e os brigues “Perseverance” e “Livietta”). 
Anexos: ofícios (cópias e extratos) relações e lembretes.  
Obs.: alguns dos anexos estão em inglês ou em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 49. 
 

50-  1833, Outubro, 17-Dezembro, 28 [Lisboa] 
OFÍCIOS (9) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros] Agostinho José 
Freire ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Francisco 
Simões Margiochi, sobre queixas de capitães de navios estrangeiros e presas de 
guerra. 
Anexos: ofícios (cópias).  
Obs.: anexos em inglês e em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 50. 
 

51-  1834, Julho, 24 [Lisboa] 
OFÍCIO do secretário de Estado dos Negócios da Fazenda, José da Silva Carvalho, 
para o [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Francisco 
Simões Margiochi, remetendo cópia do decreto pelo qual o príncipe regente [D. 
Pedro] suprimia o papel-moeda nos reinos de Portugal e Algarves. 
Anexo: decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 51. 
 

52-  [ca. 1845-1850] 
MEMÓRIAS (2 minutas) [do punho do governador de Timor, Luís Augusto de 
Almeida Macedo] a primeira com comentários e alterações propostas para um 
projeto de lei de promoções; e a segunda, incompleta, sobre a elaboração de 
estatutos para o Montepio do Exército. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 52. 
 

53-  1863, Janeiro, 17, Estremoz 
ESCRITURA ANTENUPCIAL (minuta) de Teresa Teles Correia de Almeida e Luís 
Gustavo de Almeida Macedo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 53. 
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54-  1878, Agosto, 8 [Lisboa] 
TERMO DE ASSENTAMENTO do oficial Luís Augusto de Almeida Macedo. 
Obs.: cópia do livro de registro do Corpo do Estado Maior. Tem nota marginal 
manuscrita, a lápis. Parece ter estado anexo a transcrição datilografada, que 
entretanto se extraviou. 
AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 54. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 26 (1756-1834) 
N.º de pastas descritas: 59 
Assuntos: padrão de juros; naturalistas que vão ao Brasil; casa da Moeda; naufrágios; 
enjeitados; corsários; sementes; plantas; botânica. 
 
1-  1756, Fevereiro, 13, Lisboa 

CARTA do tesoureiro do Conselho Ultramarino, José Miguel Licete ao rei 
[D. José] informando seu parecer sobre o requerimento de Antônio de 
Moura Borralho, no qual pede que se lhe passe padrão de juro para seu 
título com as verbas e clarezas dos bens que estão vinculados em capela 
instituída por seu irmão Bernardo de Moura Borralho. 
Anexo: carta, requerimentos, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 1. 
 

2-  ���� 1756, Agosto, 14 [Lisboa]-Dezembro, 22, Cascais 
OFÍCIOS (2) de Bernardo dos Santos Nogueira [Casa da Moeda] ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Diogo de 
Mendonça Corte Real, sobre as obras da Casa da Moeda, por conta do 
terremoto, referindo que não é justo demitirem o mestre Francisco Ribeiro; 
o segundo de André Francisco Ribeiro ao marquês estribeiro-mor 
[marquês de Marialva, D. Diogo de Noronha] informando que deram à 
costa de Cascais duas naus da Bahia, Serrada e Gasparinho. 
Anexo: atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 2. 
 

3-  1758, Abril, 20, Lisboa 
CARTA do corregedor da Rua Nova, José Amaro da Costa Laguar ao rei 
[D. José] sobre as fazendas que estavam em uma caixa no navio 
Gasparinho que naufragou na costa de Cascais. 
Anexo: aviso, lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 3. 
 

4-  [post. 1769] 
MEMÓRIA sobre as obrigações dos pais para com os filhos, dissertando 
sobre os enjeitados. 
Obs.: doc. incompleto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 4. 
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5-  1771, Novembro, 7-1784, Janeiro, 27 [Lisboa] Figueira 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro; o primeiro e o segundo do 
[conselheiro administrador geral da Alfândega] Joaquim Inácio da Cruz 
Sobral, sobre um navio francês que naufragou na costa portuguesa e as 
diligências para se salvar a carga; o segundo, sobre o naufrágio do navio 
sueco Triton, do qual é capitão Joen Carlinos, na vila de Peniche; o 
terceiro, do juiz da Alfândega da Figueira, José Lázaro da Silva, 
informando o naufrágio do bergantim Nossa Senhora da Oliveira e Santo 
Antônio, e as providências tomadas para salvar o armamento e a munição; 
e o quarto, do intendente geral da polícia, Diogo Inácio de Pina Manique, 
sobre o naufrágio de um pequeno navio, cuja nação se ignora, por baixo 
do farol da Roca e de mais duas embarcações, na praia de Peniche, uma 
que se supõe inglesa e outra portuguesa, denominada Nossa Senhora do 
Patrocínio e São José, da qual é capitão Luís da Cruz Costa, e o esforço 
empreendido para se resgatar parte da carga. 
Anexo: ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 5. 
 

6-  ���� 1778, Junho, 22-1780, Maio, 13, Coimbra 
OFÍCIOS (3) do [lente de História Natural e de Química da Universidade 
de Coimbra] Domingos Vandeli ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre o plano da 
expedição dos naturalista que vão ao Brasil, remetendo o rol dos 
instrumentos e outras coisas necessárias às viagens dos mesmos, referindo 
que os naturalistas devem ser acompanhados pelos matemáticos, e por 
último, que encomendará em Itália as sementes do linho cânhamo; o 
segundo, sobre a descrição de uma mina de carvão que seria enviada ao 
dito ministro; o terceiro, sobre as dificuldades na demarcação do álveo 
(leito) do rio Mondego.  
Anexo: relação, requerimento. 
Obs.: o primeiro ofício foi citado por Ermelinda Martinho Pataca e Radul 
Pinheiro em Instruções de Viagem para a investigação científica do 
território brasileiro. Revista da SBHC, RJ, V. 3, nº 1, pp. 58-79/ Janeiro-
Junho 2005. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 6. 
 

7-  1779, Novembro, 14 
ESCRITO de Luís José de Brito ao [lente de História Natural e de Química 
da Universidade de Coimbra] Domingos Vandeli, pedindo explicações 
acerca da água-forte e solimão para a Casa da Moeda. 
Anexo: informações, ofício, consulta (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 7. 
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8-  ���� 1780, Maio, 24-1783, Março, 5 
RELAÇÃO das ajudas de custo para os naturalistas, riscadores e botânicos 
que embarcam para o Pará (Alexandre Rodrigues Ferreira, Agostinho 
Joaquim do Cabo, Joaquim José Codinha, José Joaquim Freire) 
Moçambique e Angola;  
RECIBOS (4) de Júlio Mattiazzi, declarando ter recebido do [oficial da 
secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João Gomes de Araújo, as 
ajudas de custo e comedorias para os integrantes das expedições. 
Anexo: declaração e aviso (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 8. 
 

9-  ���� 1782, Novembro, 22-1785, Novembro, 22, Coimbra 
OFÍCIOS (2) do [lente de História Natural e de Química da Universidade 
de Coimbra] Domingos Vandeli ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre a coleção de minas 
e pedras, recolhidas pelo bacharel Joaquim Pedro Fragoso de Siqueira no 
Alentejo, e o recomendando para trabalhos futuros; o segundo, 
recomendando Antônio da Rocha Barbosa, que foi seu discípulo, referindo 
o trabalho que o mesmo fez no Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 9. 
 

10-  ���� 1783, Maio, 6-Dezembro, 31, Sesimbra, Cascais 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro; o primeiro, de José Henriques 
Anchete Pontes Pereira de Sampaio, sobre as buscas que fez no cabo 
Espichel para descobrir um madeiro petrificado visto há dez anos; o 
segundo, do coronel Luís de Miranda Henriques, sobre o naufrágio na 
baía de Cascais de um navio que vinha do Pará; o terceiro, do juiz 
vereador de Cascais, José dos Santos Rebelo Henriques de Sousa, 
comunicando o naufrágio na praia de Santo Antônio, de uma galera 
portuguesa, denominada Nossa Senhora da Conceição Africana, vinda do 
Pará, carregada de cera, café, cacau, cravo e canela, e as providências 
tomadas. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 10. 
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11-  1783, Novembro, 10 [Tavira]-1786, Janeiro, 6 [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do [governador das Armas do Algarve ?] conde de Resende 
[D. Antônio José de Castro] ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, informando o encalhe de 
um iate de Olhão, na barra da vila Real de Santo Antônio, e remetendo 
ofício do juiz de fora da mesma vila, José Feliciano da Rocha Gameiro, 
com o auto de declaração do naufrágio; e o segundo sobre um corsário 
argelino ter apresado uma embarcação portuguesa na costa do Algarve. 
Anexo: ofícios, auto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 11. 
 

12-  1786, Fevereiro, 6-Setembro, 24, Peniche 
OFÍCIOS (3) do intendente geral da Polícia, Diogo Inácio de Pina Manique, 
do juiz de fora de Peniche, José Monteiro de […] Cabral ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, 
sobre o naufrágio e descaminhos do cabedal do galeão espanhol São Pedro 
de Alcântara, vindo de Lima, de que era comandante Manuel da Guia. 
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 12. 
 

13-  1786, Março, 14-Julho, 18, Faro 
OFÍCIOS (4) do governador interino das Armas do Reino do Algarve, 
Bruno de Sousa Henriques de Almeida ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre duas 
embarcações marroquinas que naufragaram na costa do Algarve, as 
despesas tidas com a assistência das tripulações, o envio das mesmas para 
Lagos, e a tentativa para pagar ao comandante marroquino parte da carga 
que foi salva e vendida em Faro, proposta que ele não aceitou por temer 
perder o resto da carga; e por último, o cumprimento para se entregar ao 
comandante da praça de Lagos os efeitos e o dinheiro que estavam na 
Alfândega de Faro referente às embarcações marroquinas. 
Anexo: ofícios, auto, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 13. 
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14-  1786, Abril, 26-1787, Fevereiro, 18, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do intendente geral da Polícia, Diogo Inácio de Pina Manique 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho 
de Melo e Castro, sobre o cumprimento do aviso para pôr em arrecadação 
as fazendas francesas, provenientes do bergantim francês Santa Teresa, do 
qual era capitão Francisco Goyelche, que naufragou na praia de Aljezur; o 
segundo, solicitando providências sobre o que se deve fazer a respeito dos 
gêneros salvos da embarcação Nossa Senhora do Carmo e São José que 
naufragou em uma das praias da vila de Sintra; o terceiro, tratando do 
naufrágio de um navio francês em Porto Covo? 
Anexo: ofícios.  
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 14. 
 

15-  1788, Fevereiro, 11, Tavira-1793, Dezembro, 22, Faro 
OFÍCIOS (3) do [governador das Armas do Algarve ?] conde de Vale de 
Reis [D. Nuno José Fulgêncio] sobre o naufrágio de uma galeota 
dinamarquesa, carregada de azeite, lã, anil e couros, bem como a chegada 
em Faro da tripulação de um navio holandês que declarava que um navio 
de guerra os havia afundado próximo ao Cabo de São Vicente, e solicitava 
que fossem remetidos a Cádis por conta da Fazenda Real portuguesa; o 
segundo, sobre a chegada em Albufeira, de um bote com 6 homens que 
diziam pertencer a um outro navio dinamarquês que naufragou, e as 
providências dadas para acolhê-los; o terceiro, sobre o naufrágio de um 
bergantim espanhol no sítio da Bordeira, o estado lastimoso dos 
naufragados que chegaram a Lagos, e a chegada de uma embarcação 
holandesa aquela praça que se perdeu do seu comboio por conta do mau 
tempo. 
Anexo: ofícios, passaporte, ofícios (cópias).  
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 15. 
 

16-  1788, Março, 10 [Lisboa] 
CONSULTA da Junta do Comércio à rainha [D. Maria I] sobre a sentença 
proferida nos autos crimes em que são réus João Frederico Praul e 
Henrique Johansen, respectivamente capitão e piloto do navio Condessa 
de Molke, que naufragou na praia da vila de Peniche. 
Anexo: autos, avisos, requerimentos, carta, sentença, ofícios.  
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 16. 
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17-  1788, Junho, 2, Lisboa 
OFÍCIO do conde de Povolide [José da Cunha Ataíde Grã e Melo] ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de 
Melo e Castro, sobre uma polaca espanhola que naufragou na barra de 
Setúbal quando ia de quarentena para Tróia, e as providências tomadas 
para salvar a carga de arroz e trigo. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 17. 
 

18-  1789, Agosto, 30-1793, Dezembro, 29 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro; o primeiro, do juiz de fora de 
Sesimbra, José Maria Cardoso Soeiro, sobre as vigas que naufragaram na 
praia da Albufeira e que pertencem a João José Bauman Pesch; o segundo, 
do juiz da Alfândega do Porto, Rodrigo Antônio de Abreu e Lima, sobre o 
naufrágio de uma pequena embarcação, o resgate de 3 pessoas que se 
encontram na casa do piloto-mor Antônio Pinto Batista, e as diligências 
para encontrarem um baú com documentos que vinha na mesma; e o 
terceiro, do juiz de fora de Aveiro, Gaspar Mendes de Carvalho Coutinho 
e Vasconcelos, sobre o resgate de um alegado marinheiro da nau São José 
das Mercês, depois de 40 dias no mar em cima de uma jangada, que diz ser 
natural de Lisboa, e se chamar Constantino Marques. 
Anexo: certidão, ofícios, autos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 18. 
 

19-  [post. 1789] 
MEMÓRIA com considerações acerca das populações que migram para a 
América e para outras regiões do Reino, causando prejuízo a agricultura e 
a riqueza produzida no país, referindo as dificuldades que os Concelhos 
põem nos aforamentos de terras baldias que poderiam contribuir com o 
aumento da produção agrícola, que por sua vez animaria o comércio e 
fábricas. 
Obs.: refere o ensaio de José Joaquim Soares de Barros que foi publicado 
no Vol. 1 das Memórias Econômicas da Academia Real das Ciências de 
Lisboa em 1789. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 19. 
 

20-  [post. 1790] 
INFORMAÇÃO sobre a ida do arquiteto italiano João Antenori para 
Portugal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 20. 
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21-  1793, Dezembro, 21-1795, Outubro, 12 
OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, e ao [da Marinha e Ultramar em 
1795] o primeiro, do juiz de fora de Ovar, Manuel da Costa Monteiro de 
Carvalho Oliveira, sobre ter dado na costa da vila de Ovar a tripulação, 
piloto, e outros oficiais da nau real São José e Mercês, que naufragou 
naquela costa; o segundo, do corregedor da comarca de Aveiro, Manuel 
Caetano de Macedo, remetendo auto em que consta a quantidade e 
qualidade da madeira encontrada na costa e mais fragmentos e despojos 
da nau São José e Mercês; o terceiro, do corregedor e provedor da comarca 
do Porto, Francisco de Almada e Mendonça ao [secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra] Luís Pinto de Sousa Coutinho, remetendo 
relação da tripulação que escapou do naufrágio da nau São José e Senhora 
das Mercês; o quarto, do juiz da Alfândega do Porto, Rodrigo Antônio de 
Abreu e Lima, sobre a mesma matéria; o quinto, do intendente geral da 
Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina Manique, remetendo 
relação dos marinheiros que escaparam do naufrágio da mesma nau; e o 
sexto, do [provedor dos Armazéns] da Guiné e Índia, Fernando de Larre 
Garcez Lobo Palha e Almeida, informando com parecer favorável o 
requerimento de Genoveva Rosa do Carmo, viúva de Manuel Joaquim 
Pedroso, marinheiro da nau São José e Mercês que naufragou, solicitando 
uma esmola diária. 
Anexo: certidão, autos, relação, auto (cópia) ofício (cópia) 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 21. 
 

22-  [ant. 1795, Março] 
SOBRESCRITO [do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira] ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de 
Melo e Castro.  
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 22. 
 

23-  ���� 1797, Junho, 16-[ca. 1800] 
OFÍCIO de Domingos Vandeli ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] recomendando o 
negociante do Rio de Janeiro, capitão José Luís da Mota, que pede a graça 
de se isentar de todo e qualquer cargo público;  
MEMÓRIA sobre o anil. 
Obs.: documento em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 23. 
 

24-  1797, Novembro, 8-1798, Abril, 6 
OFÍCIOS dos irmãos do abade José Francisco Correia da Serra, Manuel 
José Correia da Serra, Maria e Ana José Correia da Serra, agradecendo o 
apoio e os despachos dados aos papéis dos suplicantes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 24. 
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25-  1798, Fevereiro, 11 
OFÍCIO do corregedor da Comarca da Feira, José de Queirós Botelho de 
Almeida e Vasconcelos ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] sobre o naufrágio de uma 
pequena embarcação espanhola, chamada Santos Reis, vinda de Havana 
com destino a Barcelona, que fugiu dos ingleses, com carga de açúcar, 
cambexe (sic) e couro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 25. 
 

26-  1798, Março, 8 [Lisboa] 
OFÍCIO do marquês de Marialva ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, recomendando o 
requerimento do seu afilhado Caetano Elvenich, que pede o posto de 
sargento de mar e guerra em atenção aos serviços do pai e avô. 
Anexo: requerimento. 
Obs.: o 4º e o 5º marquês, respectivamente D. Pedro José de Alcântara e D. 
Diogo José Vito, usam o mesmo título na altura deste ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 26. 
 

27-  1798, Dezembro, 7, Vila do Conde 
CARTAS (2) a primeira do comissário José de Sousa Neto e do escrivão 
José de Paula da Costa; a segunda, do juiz de fora José Gonçalves 
Marques, à rainha [D. Maria I] sobre o naufrágio do bergantim Dragão, de 
que era comandante Guilherme Wiliams, próximo a barra da Vila do 
Conde. 
Anexo: carta, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 27. 
 

28-  1798, Dezembro, 7-12, Porto, Viana 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho; o primeiro e o terceiro, do 
desembargador da Casa da Suplicação e superintendente da Marinha do 
Porto, Francisco de Almada e Mendonça; o segundo do [governador das 
Armas da Província do Minho] David Calder [do quartel general de 
Viana] sobre o naufrágio do bergantim Dragão, na barra da vila do Conde, 
e o que se conseguiu resgatar do naufrágio. 
Anexo: ofício, mapa. Obs.: Sobre Calder ver caixa 183. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 28. 
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29-  ���� 1798, Dezembro, 21-1802, Junho, 19 [Lisboa] 
OFÍCIOS (8) do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira ao [enviado 
extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em Londres] D. 
João de Almeida de Melo e Castro ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho e ao [oficial - maior 
da mesma secretaria] João Filipe da Fonseca ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de 
Sá e Melo Meneses] notadamente sobre ter recebido as sementes para 
serem cultivadas no Jardim Botânico da Ajuda; sobre ter recebido os 
ofícios do governador do Piauí a respeito dos remédios indicados nas 
memórias que foram juntas; sobre a visita do Dr. Domingos Vandeli e os 
papéis que trouxe para serem registrados; as ordens para se tirarem duas 
cópias de vários mapas da Ilha da Madeira, terminar o da costa ocidental 
da África, e fazer entrega ao médico do hospital real de São José, José 
Antônio Mendes Franco, das “gomas de caniana” do Brasil, que se 
encontram no museu e todas as cascas e raízes que nele possam haver; e a 
ordem para terminar a carta da América, solicitando um pouco mais de 
tempo para tal. 
Anexos: lembrete, escritos, lista, requerimento. 
Obs.: publicado por Américo Pires de Lima na obra sobre o naturalista 
Alexandre Rodrigues Ferreira; o primeiro nas páginas 360-361; o sexto, 
374-379; o sétimo, 386 e o oitavo, 374-379. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 29. 
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30-  ���� 1799, Junho, 10-1810, Junho, 12, Coimbra, Lisboa 
OFÍCIOS (9) do [lente em Coimbra] Félix de Avelar Brotero aos 
[secretários de Estado da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, os dois últimos ao visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses] e ao conde das Galveias [D. João de Almeida de Melo e 
Castro] respectivamente sobre, o cedro de bussaco originário dos 
arredores de Goa; remetendo sementes do cedro de bussaco; sobre as ditas 
sementes e as notícias das plantas que chegaram do Brasil, recomendando 
um bacharel formado em leis, natural do Brasil, que sabe desenhar bem, 
para ser desenhista em Coimbra, e recomendando que se cultive no Brasil 
as cinco castas de arroz conhecidas; sobre o bacharel Basílio que poderá 
ser muito útil no Brasil por ter conhecimentos de botânica e de desenho, e 
referindo o bacharel Alvarenga empregado como físico-mor do Pará e 
inspetor do jardim de plantas; agradecendo o interesse do secretário sobre 
a “ciência dos vegetais”; sobre o rapto de sua sobrinha Mariana; acusando 
o recebimento de sementes; acusando o recebimento de sementes do Brasil 
enviadas pelo visconde de Anadia; relatando ao conde das Galveias todo o 
ocorrido com a invasão francesa, a fuga junto com muitos lentes de 
Coimbra e habitantes para Lisboa? a queima dos móveis de sua casa, e de 
grande parte de sua biblioteca. 
Anexo: ofício (cópia) lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 30. 
 

31-  ���� 1799, Julho, 24-1802, Outubro, 5 [Lisboa] 
ESCRITOS (4) o primeiro, do [naturalista] Alexandre Rodrigues Ferreira 
ao [oficial-maior da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João 
Felipe da Fonseca, restituindo todos os papéis que recebera da dita 
secretaria, referentes aos produtos naturais do Real Museu da Ajuda; o 
segundo, de João Felipe da Fonseca a Alexandre Rodrigues Ferreira, 
perguntando-lhe da parte do [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, se o Dr. [Domingos] 
Vandeli fizera semear as sementes de arroz de Benguela oriundas de 
Londres; o terceiro, de Alexandre Rodrigues Ferreira a João Felipe da 
Fonseca, sobre o despacho de plantas de canela (caneleiras) para seis 
diferentes capitanias do Brasil: Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, 
Paraíba, Maranhão e Pará; e o quarto, do [D. Rodrigo de Sousa Coutinho] 
a João Felipe da Fonseca, para que mandasse Alexandre Rodrigues 
Ferreira conduzir para o Jardim Botânico um caixote de planta de teca. 
Anexos: relação e memória. 
Obs.: o segundo documento traz resposta de Alexandre Rodrigues 
Ferreira; o quarto, despacho de João Felipe da Fonseca. Conjunto 
publicado por Antônio Pires de Lima e pelo Doutor Alexandre Rodrigues 
Ferreira, pp. 361-362, 371-372, 387-390 e 386, respectivamente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 31. 
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32-  1799, Setembro, 21, Lisboa 
ESCRITO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra] 
Luís Pinto de Sousa [Coutinho] ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a carta de 
recomendação do naturalista Hipólito José da Costa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 32. 
 

33-  1800, Fevereiro, 24, Londres 
ESCRITOS (2) de José Correia da Serra [a D. João de Almeida de Melo e 
Castro] dando informações acerca dos conhecimentos enviados em outras 
cartas, da negociação falhada para se enviar Mr. Haas a Portugal para 
ensinar a construir máquinas e instrumentos científicos, os créditos que o 
mandaram abrir em Londres e as “modas” que envia para o príncipe 
regente D. João; a segunda sobre a saúde de D. Isabel [de Meneses] 
recomendando a visita às coleções de sir S. Banks. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 33. 
 

34-  ���� 1800, Fevereiro, 28-1801, Abril, 20, Lisboa, Coimbra 
OFÍCIOS (3) ao D. Rodrigo de Sousa Coutinho; o primeiro, de Francisco 
[…] acusando o recebimento das sementes dos pinheiros-silvestres da 
América inglesa para entregar ao lente Félix de Avelar Brotero; o segundo, 
de Antônio José das Neves Melo, solicitando o emprego de botânico no 
Mato Grosso para ir fazer o estabelecimento da cultura de uma espécie de 
“cinchona”; o terceiro, de Vicente Coelho Seabra Silva Teles, sobre uma 
máquina de fiar algodão, e queixando-se do lente Félix de Avelar Brotero 
que alegadamente o teria ofendido. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 34. 
 

35-  [ant. 1800, Setembro, 1] 
INFORMAÇÃO sobre a casca de uma árvore, explicando que não é a 
verdadeira quina; referindo ainda a casca de uma árvore balsâmica. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 35. 
 

36-  1800, Outubro, 20, Lisboa 
OFÍCIO do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de 
Pina Manique ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre as ordens expedidas aos 
corregedores das comarcas a respeito do trabalho dos naturalistas. 
Anexo: ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 36. 
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37-  ���� 1800, Novembro, 10, Lisboa 
OFÍCIO do [médico] Bernadino Antônio Gomes ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
solicitando os meios necessários para conferir alguns pontos de Botânica 
com o Dr. [Félix Avelar] Brotero, em Coimbra, antes de dar à estampa 
alguns dos resultados de sua expedição ao Brasil. 
Obs.: referido no Diccionario Bibliographico Portuguez de Innocêncio 
Francisco da Silva, Vol. I, pp. 359-361. Bernardino Antônio Gomes formou-
se em Medicina na Universidade de Coimbra e publicou, entre outros, 
Memória sobre a Ipecacuanha fresca do Brasil, ou cipó das nossas boticas, Lisboa, 
1801, e Observações botânico-médicas sobre algumas plantas do Brasil, Lisboa, 
1803. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 37. 
 

38-  [ca. 1801-1802] 
REQUERIMENTO de Joaquim José da Silva ao príncipe regente [D. João] 
solicitando a propriedade do ofício do lugar de secretário de governo, 
encarregado de História Natural. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 38. 
 

39-  1801, Fevereiro, 22-1804, Janeiro, 1 
OFÍCIOS (3) do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio 
de Pina Manique ao [secretário da Fazenda] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, sobre o naufrágio de um navio inglês próximo à praia Formosa 
em Resende; o segundo, do governador interino das armas do Algarve, 
João Shadwell Conwell ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses] 
sobre não ter dado providência alguma a respeito da escuna que 
naufragou por ter o guarda-mor da saúde liberado-a muito rapidamente e 
a Alfândega ter dado ordens para descarregá-la; o terceiro, do marquês de 
Vagos ao mesmo secretário, sobre o naufrágio do navio inglês Leftus na 
praia intitulada Areia Branca, próxima a costa de Peniche. 
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 39. 
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40-  ���� 1801, Agosto, 20-1816, Agosto, 16 [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do [intendente geral das minas do Reino] José Bonifácio de 
Andrada e Silvao primeiro, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior] informando conhecer pessoalmente o bacharel 
Antônio da Rocha Barbosa, que por incumbência do vice-rei do Brasil, 
Luís de Vasconcelos, fizera uma viagem por alguns distritos do Rio de 
Janeiro, obtendo depois do intendente geral da Polícia [Diogo Inácio de 
Pina Manique] a oportunidade de aprender medicina em Edimburgo; os 
outros três ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, informando, 
respectivamente, sobre a necessidade de tomar providências para agilizar 
a produção de ferro, o estabelecimento do seu preço, e os trabalhos de 
limpeza de um esteio de acesso à Figueira [da Foz]. 
Anexos: lembretes. 
Obs.: o primeiro ofício é integralmente do punho do signatário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 40. 
 

41-  1801, Novembro, 16, Lisboa 
OFÍCIO de Luís de Vasconcelos ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior] referindo o escultor João José de Aguiar, 
informando os vencimentos do professor Joaquim Machado de Castro e do 
seu substituto Francisco Leal Garcia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 41. 
 

42-  1802, Novembro, 16-1803, Janeiro, 20, Lisboa 
OFÍCIOS (2) do D. Rodrigo de Sousa Coutinho ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues 
de Sá e Melo Meneses] remetendo ofício do juiz de Santiago do Cacém a 
respeito do naufrágio de um navio sueco; e do juiz de fora da Albufeira, 
sobre o naufrágio de um brigue americano. 
Anexo: ofício, ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 42. 
 

43-  1804, Janeiro, 13-19 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses] o 
primeiro, do juiz de fora de Almada, Sebastião José Garcia, sobre o 
naufrágio de um navio Sueco, chamado Maria Catarina, na costa da 
Caparica; e o segundo, do juiz […] de Cascais, João Policarpo Delgado, 
sobre o naufrágio do navio português Espírito Santo Pombinha, no sítio do 
forte de São Jorge, distrito da Guia, em Cascais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 43. 
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44-  1804, Junho, 24, Lisboa 
OFÍCIO de Vicenzo Mazziotti ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses] remetendo sementes para o museu [Jardim Botânico]. 
Anexo: lembrete e guia de remessa.  
Obs.: documento em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 44. 
 

45-  ���� 1804, Agosto, 6, Lisboa 
ATESTADO do deputado da Real Junta do Comércio, Agricultura, 
Fábricas e Navegação, Jacome Ratton, declarando ter recebido vários pés 
de erva aiapana (euphorbia cotinifolia, vulgo leiteiro vermelho) provenientes 
dos sertões do Brasil, pela mão de José Joaquim Rodrigues, recém-chegado 
da capitania de Pernambuco. 
Anexos: lembrete e memória sobre as virtudes da aiapana. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 45. 
 

46-  ���� [post. 1806] 
REQUERIMENTO do lente da Faculdade de Filosofia da Universidade de 
Coimbra, Antônio José das Neves Melo ao príncipe regente [D. João] 
rogando licença de embarque para o Brasil, com algum emprego marítimo 
que lhe facilite o transporte ou outra ocupação, própria dos seus 
conhecimentos, para entretanto, garantir a sua subsistência e de seus 
filhos. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 46. 
 

47-  [post. 1806] 
REQUERIMENTOS (3) ao príncipe regente [D. João] o primeiro, dos 
oficiais e da tripulação da fragata naufragada Sereníssimo João Príncipe, 
solicitando uma ajuda de custo; o segundo, do piloto Miguel Marques 
Gomes, solicitando a patente de primeiro-tenente das armadas reais sem 
soldo e a propriedade do ofício de guarda-mor do lastro da Figueira; o 
terceiro, do mouro marroquino, Achme Berraba, solicitando isenção do 
pagamento de novos direitos na Casa da Índia, visto já ter pago na 
alfândega de Lagos, os direitos das fazendas que conseguiu salvar de sua 
embarcação naufragada. 
Anexo: lembretes, instrumentos em pública forma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 47. 
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48-  ���� [ant. 1812] 
INFORMAÇÃO do [acadêmico] Francisco Tavares ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] sobre uma árvore brasileira 
chamada paratudo, que parecia tratar-se da cameraria tamaquerina descrita 
na última edição do Sistema de Lineu. 
Obs.: datação proposta a partir do ano da morte do académico Francisco 
Tavares, citado no Diccionario Bibliographico Portuguez de Innocêncio 
Francisco da Silva, Vol. III, pp. 71-72 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 48. 
 

49-  ���� 1813, Maio, 14, Rio de Janeiro 
OFÍCIO do [secretário de Estado do Reino e Mercês, ministro assistente ao 
Despacho e presidente do Real Erário] conde de Aguiar [D. Fernando José 
de Portugal e Castro] ao [governador do Reino] patriarca eleito de Lisboa 
[D. Antônio José de Castro] comunicando o indeferimento do pedido do 
oficial da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, Alexandre 
Rodrigues Ferreira, em que solicitava que seu filho [Germano Alexandre 
de Queirós Ferreira] fosse admitido no lugar de oficial supranumerário da 
mesma secretaria.  
Anexo: cartas, requerimento, certidões. 
Obs.: Cartas publicadas por Américo Pires de Lima na obra sobre o 
naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, pp. 402-405. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 49. 
 

50-  ���� 1816, Fevereiro, 24, Rio de Janeiro 
DECRETO do príncipe regente D. João concedendo meia pensão a D. 
Germana Pereira de Queirós Ferreira, viúva do oficial da secretaria de 
Estado da Marinha e Ultramar, Alexandre Rodrigues Ferreira, desde o dia 
de sua morte. 
Anexo: avisos, decretos (cópias) ofícios, requerimento, certidão. 
Obs.: publicado por Américo Pires de Lima na obra sobre o naturalista 
Alexandre Rodrigues Ferreira, pp. 406-407. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 50. 
 

51-  [ant. 1816, Agosto, 8] 
REQUERIMENTO do estatuário (escultor de estátuas) do príncipe regente, 
Feliciano José Lopes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho 
Barreto de Sá e Resende] solicitando mais dois meses de licença para o 
soldado da 4ª Companhia da Marinha, José Luís de Sousa Faria, que o 
auxilia na finalização da imagem de São Miguel. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 51. 
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52-  ���� 1817, Janeiro, 3, Rio de Janeiro 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
conde da Barca [Antônio de Araújo de Azevedo] ao [governador do Reino, 
cardeal] patriarca eleito de Lisboa [D. Carlos da Cunha e Meneses] 
concedendo passagem ao capitão da Brigada Real da Marinha [no Rio de 
Janeiro] João Rodrigues Pereira de Avelar Brotero, para o destacamento da 
mesma brigada em Portugal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 52. 
 

53-  1818, Setembro, 28, Lisboa 
OFÍCIO do [oficial da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos] Manuel José Maria da Costa e Sá ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], remetendo um exemplar do elogio 
que fez ao seu falecido colega, o doutor Alexandre Rodrigues Ferreira. 
Obs.: publicado por Américo Pires de Lima na obra sobre o naturalista 
Alexandre Rodrigues Ferreira, p. 407. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 53. 
 

54-  ���� 1824, Agosto, 28 – 1828, Agosto, 5 [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) do [diretor] do Real Museu e Jardim Botânico, Félix de Avelar 
Brotero, ao [secretário de estado da Guerra e interinamente da Marinha e 
Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra, [Manuel 
Inácio Pamplona Corte Real], o quarto, ao Inácio da Costa Quintela; e o 
quinto, ao José Antônio de Oliveira Leite de Barros, respectivamente, 
sobre a remessa da dissertação acerca das “dormideiras” e a extração do 
seu ópio; o segundo, informando que não conhece nenhum naturalista 
prático em Lisboa, que os naturalistas hábeis em botânica que conhece 
estão empregados em Coimbra, que não tem nenhum em Lisboa, visto não 
haver cadeiras dos diferentes ramos de história natural nessa cidade, e que 
por isso não pode indicar ninguém para o exame da ilha de Porto Santo; o 
terceiro, informando a análise feita aos três pés de nicociana da Ilha das 
Flores, constatando que é uma amostra da nicotiana tabacum de linnes 
espécie cultivada no Brasil; o quarto, acusando o recebimento das 
sementes e amostras dos pinheiros e os artigos que foi incumbido de fazer 
acerca dos pinheiros e outras árvores resinosas; e o quinto, remetendo o 
catálogo das árvores, arbúsculos e arbustos das Ilhas de Cabo Verde. 
Anexo: lembrete, ofícios (cópias) catálogos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 54. 
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55-  1824, Outubro, 13, Leiria 
CARTA do corregedor da comarca de Leiria ao rei [D. João VI] sobre o 
naufrágio do brigue “Madame Collet” que encalhou na praia ao norte do 
porto de São Pedro de Moel. 
Anexo: ofícios (cópias) lembrete, auto, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 55. 
 

56-  1825, Julho, 15, Cabo Verde 
OFÍCIO do governador da Província de Cabo Verde, João da Mata 
Chapuzet ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Joaquim José Monteiro Torres, sobre as informações a respeito da natureza 
e uso do incenso e salsaparrilha. 
Anexo: ofícios, lembretes, mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 56. 
 

57-  [ant. 1826, Setembro, 7] 
REQUERIMENTO de Joaquim Ribeiro, dono de um batel (embarcação) de 
pescaria na Barra Fora, vila do Barreiro, solicitando uma recompensa por 
ter auxiliado no salvamento das pessoas e carga de um navio dinamarquês 
que naufragou em Cascais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 57. 
 

58-  1832, Fevereiro, 22-Março, 30, Lisboa 
OFÍCIOS (2) do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Joaquim 
Gomes da Silva Belfort ao secretário de Estado Marinha e Ultramar] conde 
de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] sobre o naufrágio de 
um iate português carregado de sal na costa da Figueira; e o segundo, 
remetendo um ofício do juiz de fora de Leiria, José Guilherme Pereira 
Coutinho Vilhena e Meneses, sobre o naufrágio do barco espanhol São 
Miguel. 
Anexo: ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 58. 
 

59-  1834, Maio, 22 [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos negócios da Fazenda ?] José da Silva 
Carvalho ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Francisco Simões Margiochi, sobre estar debaixo da guarda do juiz de fora 
da vila de Peniche, uns efeitos de um vaso de guerra (navio) que deu à 
costa nas praias da dita vila, com mastros [gorupés] e uma verga, em bom 
estado. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 59. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 27 (1731-1834) 
N.º de pastas descritas: 63 
Assuntos: confirmações de serviços, soltura de frades, esmolas reais, cortes de madeiras, 
apresto de embarcações, despacho de tropas, contrato da aguardente da Bahia, diamante de 
Minas Gerais, da pescaria da baleia na costa do e do estanco do sal do Brasil, salitre do 
Maranhão, madeiras do Brasil, obras na Praça do Comércio, Terreiro do Paço, cunhagem de 
medalhas, fundição de ferro, aço e refinaria de enxofre em Angola, concessão de pensões, 
obras nos palácios da Ajuda e do Pinheiro, impressão de obras literárias e científicas, 
degredos para o Ultramar, apresto e despacho de cavalos para a Corte do Rio de Janeiro, 
esquadrões da legião da Bahia, pranchas de tapinhoã do Rio de Janeiro, moedas brasileiras 
de 3 patacas. 
 

1-  1731, Dezembro, 20, Porto 
CERTIDÃO pela qual o tenente-coronel de Infantaria do regimento da cidade do 
Porto e cavaleiro professo na Ordem de Cristo, Bento Félix da Veiga, confirma os 
serviços prestados pelo soldado Matias de Oliveira Basto, filho do tenente Antônio 
de Oliveira Basto, no processo de prisão de oficiais pedreiros da cidade do Porto e 
seus arrabaldes, destinados às obras de Mafra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 1. 
 

2-  1736, Novembro, 23 [Lisboa] 
ESCRITO do [Cardeal D. João da Mota e Silva] ao [secretário de Estado do Reino, 
Pedro da Mota e Silva, seu irmão] encaminhando petição de soltura de uns frades 
de Tomar, e consulta referente a D. Antônio Henriques, com sugestão de despacho 
régio. 
Obs.: o remetente foi identificado pela caligrafia e pelos temas tratados, e o 
destinatário, pela forma de despedida: “Ir[mão] do C[oração]”. Encontram-se 
anexos a este documento outro escrito e um aviso, ambos sem data. O primeiro, do 
punho do Cardeal da Mota, e possivelmente também remetido ao secretário de 
Estado, seu irmão, trata das esmolas reais às imagens de Santa Clara e de Nossa 
Senhora de Belém; o segundo, provavelmente para o Senado da Câmara de Lisboa, 
trata da necessidade de consertar o cano público que atravessa o Terreiro do Paço. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 2. 
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3-  ���� 1753, Setembro, 29-Novembro, 22 [Lisboa] 
AVISOS (cópias e minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real] a diversos oficiais, ministros e gentis-
homens da Casa Real; entre eles, o Cardeal Patriarca [D. Tomás de Almeida] a 
duquesa de Cadaval [princesa Henriqueta Júlia Gabriela de Lorena, Mademoiselle 
de Braine] o duque-regedor [duque de Lafões, D. Pedro Henrique de Bragança e 
Ligne Sousa Tavares Mascarenhas da Silva] o marquês de Abrantes [D. Joaquim 
Francisco de Sá Almeida e Meneses] o monteiro-mor do Reino [duque de Aveiro, 
D. José Mascarenhas] o marquês estribeiro-mor [marquês de Marialva, D. Diogo de 
Noronha] o marquês de Angeja [D. Pedro José de Noronha Camões de 
Albuquerque Moniz e Sousa] o marquês de Penalva [D. Estêvão de Meneses] o 
marquês de Valença [D. José Miguel João de Portugal] o conde de Soure [D. 
Henrique José Francisco Lamberto da Costa de Sousa Carvalho] o conde 
aposentador-mor [conde de Santiago de Beduíno, D. Lourenço de Sousa da Silva e 
Meneses] o conde de Unhão [D. Rodrigo Xavier Teles de Meneses Castro e Silveira] 
o conde Barão [D. José Antônio Francisco Lobo da Silveira Quaresma] os 
desembargadores José Ricalde Pereira de Castro, Gonçalo José da Silveira Preto, 
Antônio da Costa Freire, o tesoureiro das jornadas Caetano de Andrade Pinto [o 
desembargador] frei Sebastião Pereira de Castro, D. Francisco Xavier de Sousa, o 
corregedor do crime da Corte José Cardoso Castelo, os capitães de mar e guerra 
Manuel de Mendonça e Silva, Manuel da Maia, Carlos Mardel, Bernardo de 
Almada Castro e Noronha, Estêvão Pinto de Moraes, José Machado Pinto, Manuel 
Gomes de Carvalho e Silva, Luís Manuel de Pina Coutinho, Vasco Lourenço 
Veloso, João Lucas de Barros e Mesquita, tratando de apresto de embarcações para 
o Ultramar, despacho de tropas, coutadas régias, viagens reais, prisões (entre elas, 
a de José Jansen Moller, filho de Pedro Jansen Moller e D. Teresa Margarida da 
Silva Horta) contratos (como o da aguardente da Bahia e dos diamantes de Minas) 
correspondência com letrados, governadores e o conde vice-rei do Estado do Brasil 
[Luís Peregrino de Ataíde, conde de Atouguia] entre outras matérias. 
Obs.: conjunto de 69 fólios, com assentos e notas do próprio punho do secretário de 
Estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 3. 
 

4-  1756, Agosto, 18 [Lisboa] 
OFÍCIO do marquês estribeiro-mor [marquês de Marialva, D. Diogo de Noronha] 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Diogo de Mendonça 
Corte Real, encaminhado ofício do tenente coronel encarregado do governo da 
praça de Cascais, dando conta de haver executado ordem régia referente ao 
registro das embarcações que saíam para pescar. 
Anexos: ofício e relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 4. 
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5-  1759, Julho, 20-Agosto, 16 [Lisboa] 
AVISOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Tomé 
Joaquim da Costa Corte Real ao [provedor dos Armazéns do Reino] José Joaquim 
[Lopes] de Larreo primeiro, sobre a falta de notícias a respeito das despesas 
verificadas nas ilhas do Faial ou São Miguel com a tripulação da nau da Índia, 
Nossa Senhora da Natividade; e a segunda, encaminhado requerimento do capitão 
José Antônio de Veneza, que pede o frete pelo transporte do referido conjunto de 
marinheiros, artilheiros, grumetes e moços, a partir de São Miguel. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 5. 
 

6-  1759, Agosto, 8-23 [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Tomé 
Joaquim da Costa Corte Realo primeiro, do conde reposteiro-mor [José de 
Vasconcelos e Sousa Caminha da Câmara Faro e Veiga, conde de Castelo Melhor] 
remetendo uma lista da tripulação da nau Nossa Senhora da Natividade, que 
adoecera na ilha do Faial; o segundo, do [provedor dos Armazéns do Reino] José 
Joaquim [Lopes] de Larre, respondendo o aviso de 20 de Julho, acima descrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 6. 
 

7-  1761, Março, 16 [Lisboa] 
AVISO de Estêvão Pinto [de Moraes] ao [oficial - maior da secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar] João Gomes de Araújo, informando decisão de cortar madeira 
dos pinhais de Leiria para as obras de Mafra e de Nossa Senhora da Ajuda, no 
minguante de Setembro. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 7. 
 

8-  1766, Janeiro, 13, Pinheiro 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra] D. Luís da 
Cunha [Manuel] para o [desembargador] Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira, com 
ordem de se proceder ao conserto da caldeira e moinhos do sítio do Pinheiro e da 
ermida da coutada de Santa Catarina? 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 8. 
 

9-  [ant. 1775, Agosto, 1-ant. 1777, Setembro, 30] 
REQUERIMENTOS (2 traslados) dos pescadores Antônio Vieira, Antônio de 
Sousa, Manuel Alves (ou Álvares) e Luís Alves (ou Álvares) moradores na 
freguesia de santa Eulália de Pedorido, concelho de Paiva, sobre um homem que 
acharam afogado na barra do rio Douro, com ouro em pó e em barra. 
Anexos: cartas e autos de perguntas (traslados). 
Obs.: cadernos ordenados de A a D. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 9. 
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10-  [post. 1777, Fevereiro, 24] 
INFORMAÇÃO sobre a cedência de terra, casas e pátio de José Antônio Dinis 
Aiala a El-Rei D. José, para a criação da real capela de Nossa Senhora da Ajuda. 
Obs.: incompleta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 10. 
 

11-  [post. 1777, Março] 
CONTA do damasco azul comprado em Safra e remetido para a Corte em 17 de 
Março de 1777. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 11. 
 

12-  [ant. 1778, Novembro, 23] 
REQUERIMENTO do superintendente geral das alfândegas do sul no intervalo de 
11 de Outubro de 1771 a 13 de Novembro de 1773, José Antônio de Oliveira 
Damásio, à [rainha D. Maria I] solicitando certidão do cumprimento de todas as 
ordens que lhe haviam sido dirigidas nesse intervalo pelo Conselho Ultramarino. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 12. 
 

13-  1782, Janeiro, 15 [Lisboa] 
OFÍCIO do provedor da Casa da Moeda, José Gomes Ribeiro ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre 
punções e cunhos que tinha em seu cuidado, declarando estar disponível para 
mostrá-los ao ministro [plenipotenciário] do Império assistente em Lisboa 
[cavaleiro L. de Lebzeltern] assim que ele o quisesse. 
Anexo: memória. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 13. 
 

14-  1782-Janeiro, 17-Fevereiro, 13 [Lisboa] 
ESCRITOS (3 cópias) do ministro plenipotenciário do Império assistente em 
Lisboa, cavaleiro L. de Lebzeltern; o primeiro e terceiro, ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar] [Martinho de] Melo [e Castro] sobre o 
interesse que tinha o imperador [José II] em obter algumas medalhas cunhadas em 
Portugal; e o segundo, ao provedor da Casa da Moeda, José Gomes Ribeiro, 
procurando rebater as objeções que este levantava ao seu interesse.  
Anexo: escrito (minuta). 
Obs.: os escritos ao secretário de Estado são em francês; o escrito ao provedor da 
moeda está anotado com argumento contrário. O registro do escrito anexo, datado 
de Salvaterra de Magos, 24 de Janeiro de 1782, do punho do oficial - maior da 
secretaria da Marinha e Ultramar, João Filipe da Fonseca, encontra-se em 
AHU_ACL_CU_Escritos para autoridades do Reino, Cód. 832, ff. 241v-242. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 14. 
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15-  1782, Fevereiro, 11 
OFÍCIO de [P. J. Palla] ao [ministro plenipotenciário de Portugal na Rússia] 
[cavaleiro Francisco José da Horta Machado] encaminhado memória de [B. F.] 
Hermann, cientista alemão, sobre o estabelecimento de fundições de ferro e aço e 
refinarias de enxofre na costa de Angola ou noutros domínios da Coroa 
portuguesa. 
Anexo: memória.  
Obs: tanto o ofício, como a memória estão em francês e parecerem ter integrado 
um processo maior (ver as letras “U” e “V” no canto superior direito de ambos os 
documentos). 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 15. 
 

16-  1786, Janeiro, 20, Montealegre 
OFÍCIO do [juiz de fora de Montealegre e ouvidor da comarca de Bragança] 
Miguel Pereira de Barros ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, encaminhando produtos naturais e um 
conjunto de vinte e quatro medalhas antigas encontradas casualmente num castro 
local, por alguns pastores. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 16. 
 

17-  1787, Outubro, 13, Versalhes 
ORDEM (cópia) do Conselho de Estado do rei de França [Luís XVI] sobre a 
concessão de pensões. 
Obs.: tradução do francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 17. 
 

18-  1790, Fevereiro, 13, Porto 
OFÍCIO do desembargador juiz da Coroa, que serve de superintendente geral das 
Alfândegas do Norte, Francisco de Azevedo Coutinho ao desembargador do Paço, 
administrador geral da Alfândega Grande de Lisboa e feitor-mor de todas as do 
Reino, sobre uma tomadia feita nas praias da vila do Conde. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 18. 
 

19-  1790, Outubro, 25 [Lisboa] 
CERTIDÃO passada pelo ensaiador-mor do Reino e da Casa da Moeda de Lisboa, 
Luís Gonzaga da Costa, sobre o valor de uma moeda de prata datada de 1789, com 
o busto da czarina da Rússia [Catarina II]. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 19. 
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20-  1790, Novembro, 9 [Lisboa] 
CERTIDÃO passada pelo ensaiador-mor do Reino e da Casa da Moeda de Lisboa, 
Luís Gonzaga da Costa, sobre o valor de uma moeda de ouro com o busto da 
czarina da Rússia [Catarina II]. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 20. 
 

21-  1790, Novembro, 29 Lisboa 
OFÍCIO de Antônio Silvério de Miranda ao provedor da Casa da Moeda de Lisboa, 
informando quantas moedas de cruzados novos entram em um marco de prata. 
Anexos: memória (minuta) do punho do secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, Martinho e Melo e Castro, e informações (minutas) do punho 
do oficial-maior João Filipe da Fonseca. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 21. 
 

22-  1792, Abril, 15-Setembro, 2, Alcácer, Pinheiro 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro] o primeiro, de Miguel Ferreira Dias, sobre a remessa 
de achas (pedaço de lenha) resultantes de um recente corte de madeira feito no 
sítio do Pinheiro; e o segundo, de D. Cristóvão Manuel de Vilhena, com os 
pêsames pelo falecimento do visconde da Lourinhã [Manuel Bernardo de Melo e 
Castro]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 22. 
 

23-  1792, Abril, 17-Dezembro, 31 [Lisboa] 
OFÍCIOS (16) do [marechal de campo] Bartolomeu da Costa ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, 
informando principalmente sobre o progresso da construção de um dique na 
Ribeira das Naus, em Lisboa. 
Obs.: um ofício sem data. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 23. 
 

24-  1792, Maio, 10, Lisboa 
ALVARÁS (2) pelos quais a rainha D. Maria I manda que qualquer cavaleiro 
professo na Ordem de Santiago arme cavaleiro a Augusto Molloy, e lhe concede 
licença para trazer vestidos de pano, sedas, anéis, jóias, cadeias e hábito de ouro. 
Anexos: cartas de título de hábito, carta demissória e certidão de profissão (todas 
seladas). 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 24. 
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25-  ���� [post. 1792] 
REQUERIMENTO de frei José Mariano da Conceição Veloso [da Imprensa do Arco 
do Cego] à rainha [D. Maria I] solicitando dar prosseguimento ao trabalho de 
impressão da Flora Fluminense. 
Anexo: informação (com notas do próprio punho do requerente). 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 25. 
 

26-  [post. 1792, Abril, 31]-1830, Setembro, 26 
REQUERIMENTOS (11) relativos a serviços no Palácio da Ajuda; os dois primeiros 
endereçados ao príncipe regente [D. João] o terceiro, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, D. Miguel Pereira Forjaz] o quarto, o quinto, o 
sexto e o sétimo, ao rei [D. João VI] o oitavo, à princesa regente [D. Isabel Maria] o 
nono e o décimo, ao infante regente [D. Miguel] e o décimo primeiro, ao rei [D. 
Miguel]. O grupo de requerentes é composto pelo pintor Manuel Macário Batista, o 
artista de órgãos Antônio Xavier Machado e Cerveira, o praticante de arquitetura 
José Joaquim Pereira [da Fonseca] o guarda menor da Academia do Desenho da 
cidade do Porto Manuel Antônio Afonso, José Luís Maria Rato (filho do pintor de 
História Joaquim Gregório da Silva Rato) o mestre Manuel Gonçalves de Araújo, o 
mestre na arte de entalhador e desenho Inácio da Silva, o órfão Casimiro Xavier, o 
oficial de ferreiro Joaquim Coelho, o meirinho Caetano Antônio de Lima Pinto e o 
encarregado do Real Gabinete de Física, Caetano Mateus Francisco Pinetti. 
Anexos: lembretes, certidões, atestados, requerimento e carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 26. 
 

27-  [post. 1800, Lisboa] 
RELAÇÃO do frei José Mariano da Conceição Veloso [da Imprensa do Arco do 
Cego] especificando os livros que vão remetidos por ordem do príncipe regente [D. 
João] para a cidade do Porto. 
Anexo: lembrete. 
Obs.: datação estabelecida a partir dos títulos das obras (entre os identificados, o 
mais recente é a Relação das moedas [...] de 1800). 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 27. 
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28-  1800, Março, 20-1805, Abril, 18, Lisboa 
OFÍCIOS (3) o primeiro, do capitão de fragata Manuel Jacinto Nogueira da Gama 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho] confirmando a exação da conta dada em 28 de Fevereiro de 1800 pelo 
impressor João Procópio Correia da Silva, relativa aos trabalhos dirigidos por frei 
José Maria da Conceição Veloso [da Imprensa do Arco do Cego] o segundo, de 
Baltazar de Chermont ao visconde [de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior] propondo a impressão de uma obra dedicada ao príncipe 
regente [D. João] o terceiro, do [desembargador] Antônio Ribeiro dos Santos ao 
mesmo [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] com parecer 
favorável ao patrocínio da edição do Sumário Cronológico da História de Portugal de 
Baltazar de Chermont. 
Anexos: informação, mapas de despesas e lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 28. 
 

29-  ���� [ant. 1801, Abril, 24] 
ALVARÁS (7 minutas) do príncipe regente [D. João] relativos aos contratos da 
pescaria da baleia e do estanco do sal do Brasil. 
Anexos: lembrete, capilhas e alvará (impresso). 
Obs.: textos preparatórios do alvará de 24 de Abril de 1801, que aboliu os referidos 
contratos e criou o novo imposto do sal e o exclusivo do salitre, pólvora e papel 
selado. Pelo menos uma das versões está incompleta. Entre os intervenientes 
identificáveis, figuram o [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, e João Filipe da Fonseca, oficial-maior 
dessa secretaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 29. 
 

30-  1801, Abril, 28 [Lisboa] 
OFÍCIO de frei José Mariano [da Conceição Veloso, da Imprensa do Arco do Cego] 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, visconde de Anadia, 
João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] declarando ter necessidade 
de adquirir uma porção maior de antimônio e solicitando notícia de se ter feito a 
entrega de um conjunto de livros destinados ao Porto e a Coimbra. 
Anexos: relação e lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 30. 
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31-  ���� 1802, Janeiro, 10-1803, Abril, 22, Queluz [Lisboa] 
AVISOS (2) do [secretário de Estado da Fazenda e presidente do Real Erário] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] o primeiro, para que se dêem as ordens necessárias ao intendente da 
Marinha no sentido de se permitir a deslocação dos mestres de carpinteiro 
Feliciano e José Joaquim, do mestre canteiro e do aposentador e pagador Luís José, 
da obra do Hospital da Marinha para a do Real Palácio da Ajuda; o segundo, 
fazendo notar a maior conveniência de se utilizarem embarcações de rebordo ao 
contrário de navios mercantes, para o transporte de madeiras destinadas ao Real 
Palácio da Ajuda. 
Anexos: ofício (minuta) e lembretes. 
Obs.: no ofício anexo, do visconde de Anadia a D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
consta que o fornecimento das referidas madeiras era feito pelo intendente da 
Marinha da Bahia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 31. 
 

32-  1802, Abril, 1 
DECRETO (minuta) do príncipe regente [D. João] estabelecendo uma biblioteca 
para o uso dos guardas marinhas da Armada Real, debaixo da inspeção do 
respectivo comandante, na qual se recolham todos os escritos marítimos de autores 
portugueses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 32. 
 

33-  ���� 1802, Agosto, 27 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra] D. João de 
Almeida de Melo e Castro ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] encaminhado informação do tenente coronel Manuel Jacinto Nogueira da 
Gama, relativa ao salitre oriundo do Maranhão. 
Anexo: lembrete, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 33. 
 

34-  1803, Abril, 25, Lisboa 
OFÍCIO do fiscal das Obras Públicas, Sebastião Antônio da Cruz Sobral, para o 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] solicitando a habitual ajuda 
do Arsenal da Real Marinha para levantar algumas grandes pedras e colunas da 
obra da Praça do Comércio. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 34. 
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35-  1803, Setembro, 8-1831, Dezembro, 11 
OFÍCIOS (6) relativos à construção do Palácio da Ajuda; o primeiro, do 
desembargador corregedor e conservador dos Pinhais Reais, João José de Faria 
[Mascarenhas] e Melo ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] sobre o apresto e despacho de madeira para a Corte; o segundo, do capitão 
tenente João Jorge Bartolani ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Miguel Pereira Forjaz Coutinho, dando conta de ter recebido um aviso 
datado de 7 de Março de 1820 e informando o cumprimento da ordem para a 
remessa de madeira nas primeiras embarcações que aportassem em São Martinho e 
Vieira; o terceiro, do [ministro da Fazenda] Francisco Duarte Coelho ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Francisco Maximiliano de Sousa, 
encaminhado relação de madeiras preparada pelo subinspetor da obra do Palácio 
da Ajuda, Antônio Francisco Rosa; o quarto, de Carlos Honório de Gouveia Durão 
ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar [José Antônio de 
Oliveira Leite de Barros?] encaminhando representação do inspetor da Real Obra 
do Palácio da Ajuda sobre a dificuldade de encontrar no Arsenal Real da Marinha 
uma embarcação que conduzisse madeiras para a mesma obra; e os dois últimos ao 
[secretário de Estado dos Negócios do Reino e da Marinha] conde de Basto [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros] do brigadeiro subinspetor Francisco Antônio 
Raposo, e do [major] Fulgêncio Gomes dos Santos Vale, tratando respectivamente, 
da remessa de cabos e amarras do Arsenal Real da Marinha, e da abonação de 
operários desviados da obra do Real Palácio da Ajuda para a construção da bateria 
nova de Nossa Senhora da Conceição. 
Anexos: lembretes e ofícios. 
Obs.: sobre Francisco Maximiliano de Sousa, ver também AHU_CU_Reino, Cx. 29, 
pasta 29; sobre Carlos Honório de Gouveia Durão, ver também AHU_CU_Reino, 
Cx. 295, pasta 47. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 35. 
 

36-  [post. 1805, Maio, 13] 
REQUERIMENTO de Antônio José Vieira ao príncipe regente [D. João] solicitando 
provimento no ofício de escrivão do expediente, intendência e ouvidoria da 
Alfândega da cidade do Porto, vago por morte de Francisco Álvaro Pinto da 
Fonseca, em observância aos serviços prestados por seu irmão, Francisco Vieira 
[Portuense] primeiro pintor da Corte e lente da Aula do Desenho da cidade do 
Porto. 
Anexo: lembrete 
Obs.: datado pela data da morte de Francisco Vieira Portuense. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 36. 
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37-  [ant. 1805, Junho, 15] 
REQUERIMENTO do oficial supranumerário da secretaria de Estado dos Negócios 
da Fazenda, João Henriques de Sequeira ao príncipe regente [D. João] solicitando 
autorização para se estabelecer um banco de empréstimo sobre penhores. 
Anexo: memória. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 37. 
 

38-  [ca. 1806-1828] 
OFÍCIOS e REQUERIMENTOS (12) sobre o falecimento de oficiais da marinha, 
geralmente dirigidos ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar. 
Entre os falecidos, constam os segundos tenentes Joaquim Maria Carmelino, 
Guilherme da Silva Garbo, o vice-almirante Antônio Januário do Vale, o chefe de 
divisão James Scarnichia, o governador da Torre de Belém D. Antônio Soares de 
Noronha, o capitão tenente Julião Pereira de Sá, o chefe de divisão reformado 
Agostinho da Rosa Coelho; o primeiro tenente Diogo José de Bethencourt, o chefe 
de esquadra graduado D. Manuel João de Locio, o oficial - maior efetivo da 
contadoria da Marinha José Nicolau de Marsoelos Pinto, o capitão reformado 
Joaquim Pedro de Unhão Ferrão Castelo Branco e o escrivão do A[rsenal] R[eal] da 
Marinha, Joaquim do Carmo. 
Anexos: lembretes, relação. 
Obs.: um é uma minuta; outro não tem data. Sobre D. Antônio Soares de Noronha, 
governador de Minas Gerais durante o reinado de D. José, ver também estudo 
biográfico de Laura de Mello e Souza em O Sol e a Sombra, São Paulo, Companhia 
das Letras, 2006. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 38. 
 

39-  ���� [post. 1807, Outubro, 20] 
REQUERIMENTO de Romão Elói de Alm[ei]da ao príncipe regente [D. João] 
solicitando o lugar de abridor supranumerário da Moeda do Rio de Janeiro, em 
atenção aos serviços prestados por mais de três anos na Oficina Literária do Arco 
do Cego, onde exercera o lugar de diretor dos gravadores, e tendo em conta o seu 
mais recente exercício de abridor da Real Loteria intitulada Loto de Gênova, por 
portaria do regente da Oficina dos Pagareis, Luís de Vasconcelos e Sousa? 
Anexos: atestados e certidões. 
Obs.: uma das certidões traz o selo branco da Real Loto; outra, apresenta a relação 
de todos os antigos empregados da Oficina Literária do Arco do Cego, na altura da 
sua incorporação à Impressão Régia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 39. 
 

40-  [1808-1833] 
RELAÇÃO dos homens do mar da comarca de Tavira, navegantes da vila de 
Castro Marim e Vila Real [de Santo Antônio] pescadores da Fuzeta e Quarteira. 
Obs.: trezentos e noventa indivíduos identificados por nome e idade. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 40. 
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41-  [ant. 1811, Agosto, 11-ant. 1832, Outubro, 4] 
REQUERIMENTOS (9) relativos a pescas; o primeiro, de Lourenço do Ó, João da 
Cruz e Baltazar Contreiras, marítimos da vila de Olhão, Reino do Algarve ao 
príncipe regente [D. João] solicitando que o seu caíque, com a invocação de São 
José Pérola, não se veja sujeito a servir de corsário; o segundo, do também algarvio 
José Vieira ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] para que 
seu filho único Antônio Vieira, pescador de profissão, viesse a ter baixa do serviço 
da Marinha; o terceiro e o quarto, ao rei [D. João VI] respectivamente do mestre de 
redes Manuel Inácio e mestre pescador João Lopes Vitória, solicitando serem 
incluídos no número dos agraciados em mestres de nau, na seqüência da visita que 
o monarca realizara à Costa da Caparica; o quinto, dos pescadores da vila de Olhão 
da Restauração, representados pelo juiz e oficiais da Real Casa do Compromisso 
dos marítimos da mesma vila, à princesa regente [D. Isabel Maria] solicitando a 
manutenção da assistência de uma das embarcações de guerra da esquadrilha do 
Algarve, enquanto durasse a pescaria que promoviam no Mar de Larache; o sexto e 
o sétimo [ao rei D. Miguel] respectivamente dos arrais (patrões de navios) e 
companheiros dos barcos de pesca do Reino do Algarve, e dos juízes e oficiais das 
Reais Casas dos Compromissos da cidade de Tavira e vila de Olhão, solicitando, os 
primeiros, permissão de voltarem as suas casas, apesar das ordens relativas à 
ameaça dos rebeldes, e os segundos, permissão para irem vender o produto das 
suas pescas na cidade de Lisboa; o oitavo e o novo, ao rei [D. Miguel] o primeiro, 
dos pescadores do Reino do Algarve, solicitando não terem de ir à fala do 
comandante do registro que acompanhava a pesca desse ano no mar de Larache, 
com a mesma frequência do ano anterior; e o segundo, dos pescadores da vila do 
Barreiro, solicitando qualquer tipo de socorro ou assistência, diante do estado de 
penúria a que se achavam reduzidos, por se encontrar suspenso o exercício da 
pesca fora da barra.  
Anexos: lembretes, requerimentos e atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 41. 
 

42-  1813, Março, 13 [Lisboa] 
OFÍCIO do [intendente das Obras Militares] Duarte José Fava ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho 
Barreto de Sá e Resende, sobre o transporte das madeiras destinadas ao conserto 
do coristado e mezanino do real Convento de Mafra, a partir do porto de S. 
Martinho da Ericeira. 
Anexo: ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 42. 
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43-  ���� 1814, Maio, 26-1817, Julho, 15 [Lisboa] Sintra 
OFÍCIOS (11) do [inspetor dos paços reais e Quinta de Belém] visconde de 
Santarém [João Diogo de Barros Leitão de Carvalhosa] ao [governador do Reino e 
secretário da Marinha e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e Guerra] D. Miguel 
Pereira Forjaz [Coutinho] sobre a aquisição e o transporte de materiais necessários 
às obras do Palácio da Ajuda, sendo referidas madeiras oriundas do Brasil. 
Anexos: ofícios (cópias) relações e lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 43. 
 

44-  ���� 1816, Março, 30-1818, Abril, 9 [Lisboa] 
CONSULTAS (2) a primeira da Real Junta da Fazenda dos Arsenais do Exército ao 
príncipe regente [D. João] sobre o conjunto de madeiras oriundas do Brasil 
existente no arsenal [de Lisboa] a segunda (minuta) da Real Junta da Fazenda da 
Marinha ao rei [D. João VI] sobre os custos de madeiras oriundas dos Reais Pinhais 
de Leiria para as obras do Real Palácio de Nossa Senhora da Ajuda. 
Anexos: mapas de despesas, relação, lembrete, consulta (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 44. 
 

45-  1818, Janeiro, 31-Dezembro, 31, Lisboa 
OFÍCIOS (12) do guarda-mor da Casa da Suplicação, Roberto Gonçalves Coelho ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende] encaminhado, cada um, a relação mensal 
dos presos existentes nas cadeias de Lisboa sentenciados aos degredos nas colônias 
e domínios Ultramarinos, conforme os registros existentes no Juízo dos 
Degredados. 
Anexo: capilha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 45. 
 

46-  ���� 1818, Fevereiro, 9-Outubro, 31 [Lisboa] 
OFÍCIOS (11) do [inspetor das obras do Palácio da Ajuda] Joaquim da Costa e Silva 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, principalmente a respeito do corte e 
transporte de madeiras, mas também referentes ao apresto e despacho de cavalos, 
sendo alguns deles destinados à Corte do Rio de Janeiro. 
Anexos: ofícios (originais, cópia e minuta) relação, lembrete e capilha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 46. 
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47-  1818, Fevereiro, 23-1829, Maio, 11 [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) de Carlos [Félix Geraldes] May [do Arsenal Real da Marinha] o 
primeiro, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre o empréstimo de diversos 
materiais para a obra do Palácio da Ajuda; o segundo, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres, dando conta da 
morte do primeiro construtor, Manuel Clemente de Barros, e da sua substituição 
pelo construtor Antônio Lopes Ferreira; e o terceiro, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite 
de Barros] a favor do requerimento formulado pelo capitão de fragata da Armada 
Real, Joaquim José Ferreira, sobre a conservação dos seus vencimentos. 
Anexos: relação e lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 47. 
 

48-  1818, Janeiro, 27-1832, Novembro, 13 [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) sobre pescas; o primeiro, do comandante Antônio Vicente Scarnichia 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, comunicando o desagrado que 
recentemente lhe manifestaram os juízes e mesários dos compromissos da cidade 
de Faro e vila de Olhão, por se verem obrigados a servir na sua esquadrilha; o 
segundo, do comandante interino das Armas do Reino do Algarve, Diocleciano 
Luís Cabreira ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Matias José Dias Azedo, encaminhado requerimento sobre os contínuos vexames a 
que estavam sujeitos os marítimos do Algarve; o terceiro, do capitão ajudante da 
Torre de Belém, José Rebelo Palhares ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Francisco Maximiliano de Sousa, informando requerimento 
do juiz e mais companheiros do porto da vila da Ericeira da Corporação de Nossa 
Senhora da Boa Viagem? sobre a diferença dos emolumentos que pagavam ao 
passarem pela Torre de Belém, em comparação com os barcos de Setúbal e 
Coimbra; o quarto, do [oficial] Antônio Vicente Scarnichia ao [secretário de estado 
da Guerra e interinamente da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao 
Despacho], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real] 
encaminhado requerimento dos marítimos da vila de Olhão da Restauração à 
Comissão do ramo da Saúde Pública, sobre as embarcações de guerra que devem 
proteger a pescaria desse ano no Mar de Larache; o quinto e o sexto do brigadeiro e 
governador general interino do Porto de Setúbal, José Inácio Tinoco de Sande e 
Vasconcelos ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino e da Marinha] conde 
de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] sobre a permissão que [D. 
Miguel] concedera aos pescadores da cidade de Tavira, vila de Olhão e lugar da 
Fuzeta, extensiva, depois, a todos os demais do Reino do Algarve, para poderem 
entrar com os seus barcos no referido porto. 
Anexos: requerimentos, requerimento (cópia) representação, decreto (cópia) 
lembrete e informação (cópia). 
Obs.: ver relação de [1808-1833] pasta 40, supra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 48. 
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49-  1818, Agosto, 10-18, Lisboa 
OFÍCIO do [intendente geral da Polícia] João de Matos Nascimento Barbosa de 
Magalhães ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre o requerimento de 
Severina Teodora, prostituta internada no Recolhimento de Santa Margarida de 
Cortona; e CARTA do mesmo ao rei [D. João VI] sobre o destino do preso José 
Pedro Zapata, remetido para Lisboa pelo governador e capitão general das Ilhas 
dos Açores. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 49. 
 

50-  ���� [post. 1819-ant. 1825] 
MAPA (cópia) subscrito pelo [comandante] João de Fontes Pereira de Melo, 
pormenorizando os esquadrões da legião da cidade da Bahia transportados na 
galera Conde de Palma. 
Obs.: João de Fontes Pereira de Melo retornou a Lisboa, vindo do Brasil, em fins de 
1818. Há registros no catálogo de documentos avulsos da Bahia que o dão como 
capitão-tenente, comandante do porto de Lisboa, no início da década de 1820. Em 
fins de 1825 foi nomeado comandante da companhia de guardas-marinhas, cf. a 
Grande Enciclopédia Luso-Brasileira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 50. 
 

51-  ���� 1820, Janeiro, 29-Dezembro, 20 [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) do [inspetor das obras do Palácio da Ajuda] Joaquim da Costa e Silva; 
o primeiro, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sondando a possibilidade 
de se conseguir um ou dois mastros velhos da repartição da Marinha para a obra 
do Palácio; o segundo, ao mesmo secretário, com o título de conde da Feira, 
solicitando expedição de ordem para se poderem cortar vinte e quatro paus tortos 
de pinho manso do Pinhal dos Medos; o terceiro e o quarto, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Matias José Dias Azedo, sobre a 
entrega de vinte dúzias de pranchas de tapinhoã provenientes do Rio de Janeiro e 
a obtenção de doze quintais de amarra velha e outros doze de cabos velhos 
alcatroados, junto do Arsenal da Marinha; e o quinto, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres, remetendo “a 
demonstração” do que fizera na obra do Palácio da Ajuda. 
Anexos: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 51. 
 

52-  1821, Fevereiro, 19, Setúbal 
OFÍCIO do provedor de Setúbal, Jorge de Cabedo de Vasconcelos Sardinha ao 
[ministro da Fazenda] Francisco Duarte Coelho, encaminhando informação do 
feitor Domingos José de Paiva e Sousa sobre os vexames praticados no porto de 
Setúbal pelo comandante do caíque Inveja. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 52. 
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53-  1827, Julho, 21-Outubro, 31 [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) do [intendente do Arsenal da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May; 
os dois primeiros, ao [governador das Armas do Reino do Algarve] Antônio 
Manuel de Noronha, sobre os terrenos necessários para prosseguir a edificação do 
torreão ocidental do Terreiro do Paço; o terceiro, ao [secretário de Estado interino 
da Marinha e Ultramar] Carlos Honório de Gouveia Durão, em resposta a 
representação feita, sobre o mesmo tema, pelo fiscal das Obras Públicas. 
Anexos: lembretes. 
Obs.: ver pasta 54. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 53. 
 

54-  1827, Outubro, 25-1829, Julho, 21, Lisboa 
OFÍCIOS (2) do [fiscal das obras públicas] J[osé] Fr[ancisco] Braamcamp Castelo 
Branco; o primeiro, ao [secretário de Estado interino da Marinha e Ultramar] 
Carlos Honório de Gouveia Durão, sobre a necessidade de desmanchar parte da 
parede de um armazém pertencente ao Arsenal Real da Marinha, para construir o 
novo torreão do Terreiro do Paço; o segundo, ao [secretário de Estado dos 
Negócios do Reino e da Marinha] conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite 
de Barros] solicitando autorização para proceder um desbaste de pinheiros em Val 
do Zebro, tendo por fim a mesma obra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 54. 
 

55-  1829, Julho, 16 [Lisboa] 
OFÍCIO do corregedor Francisco Eleutério de Faria e Melo ao [secretário de Estado 
dos Negócios do Reino e da Marinha] conde de Basto [José Antônio de Oliveira 
Leite de Barros] informando requerimento de Francisco Antônio Ferreira sobre a 
tripulação do navio Pombinha de Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 55. 
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56-  1830, Janeiro, 30-Maio, 27 [Lisboa] 
OFÍCIOS (9) do coronel comandante interino Marcos Caetano de Abreu Meneses 
ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino e da Marinha] conde de Basto [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros] o primeiro, sobre a guarda para fazer as 
honras fúnebres do primeiro tenente da Armada Real João Pedro Viegas; o 
segundo e o sexto, informando requerimento de Maria Rosa da Natividade, viúva 
do furriel Silvestre José Alves, que morrera no Estado da Índia; o terceiro, sobre a 
guarda para fazer as honras fúnebres do segundo tenente da Armada Real José 
Inácio de Sá; o quarto, informando requerimento do primeiro tenente Lourenço 
Justiniano Rodrigues, que solicitava a entrega do espólio do sargento Francisco 
Alexandre da Silva Coutinho; o quinto, informando requerimento de Francisco 
Ferreira Brioso e Francisco José da Assunção, herdeiros do sargento da Brigada 
Real da Marinha Francisco Alexandre da Silva Coutinho; o sétimo, informando 
requerimento de D. Maria de Sousa, mãe do segundo sargento Maximiano 
Augusto Pereira, que solicitava a liquidação de vencimentos; o oitavo, informando 
requerimento de Maria Isabel do Vale, para ser indenizada pelo devido a seu pai, o 
sargento Rodrigo Manuel de Sousa; e o nono, sobre a guarda para fazer as honras 
fúnebres ao tenente coronel João José de Abreu e Lima, conforme solicitado por 
sua viúva, D. Maria Benedita de Abreu e Lima. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 56. 
 

57-  ���� 1831, Agosto, 20-Dezembro, 29 
REQUERIMENTOS (4) à rainha [D. Maria II] [sic] o primeiro, de Manuel José de 
Bethencourt, da vila da Horta, na Ilha do Faial, solicitando a devolução de duas de 
suas embarcações, que haviam sido tomadas para fins militares; o segundo, de 
Antônio da Silva, natural da cidade do Porto, que tendo servido alguns anos no 
Brasil, pretendia largar a ocupação de marinheiro e passar a viver com o seu irmão 
nos Açores; o terceiro, de Joaquim de Sousa Pinto, natural da vila de Barbacena, 
em Minas Gerais, solicitando a guia necessária à obtenção do passaporte para o 
regresso à sua pátria; e o quarto, de Tomás da Costa Reis e seu irmão Antônio da 
Costa Reis, donos do iate Nazaré, solicitando passaporte para poderem navegar até 
França. 
Anexos: ofícios e passaporte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 57. 
 

58-  1831, Novembro, 20 [Lisboa] 
OFÍCIO do brigadeiro subinspetor Francisco Antônio Raposo ao [secretário de 
Estado dos Negócios do Reino e da Marinha] conde de Basto [José Antônio de 
Oliveira Leite de Barros] informando sobre umas casas sitas na Calçada do 
Cruzeiro [em Lisboa] que haviam sido requeridas pela marquesa de Chaves [D. 
Francisca Xavier Teles da Silva] Manuel Francisco da Costa e um seu filho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 58. 
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59-  1832, Junho, 6-Julho, 16 [Porto] 
OFÍCIOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e do Reino do 
duque de Bragança D. Pedro] marquês de Palmela [D. Pedro de Sousa Holstein] ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Agostinho José Freire; 
o primeiro, para encaminhar uma relação dos oficiais e mais empregados das 
secretarias de Estado sob seu cargo; e o segundo, remetendo documentos a 
respeito do vapor Cidade de Edimburgo. 
Anexos: relação, ofícios (cópias) contrato (cópia) e conhecimentos. 
Obs.: os dois ofícios anexos são em espanhol; o contrato e os conhecimentos, em 
inglês.  
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 59. 
 

60-  1832, Junho, 20-Dezembro, 3, Pinheiro 
OFÍCIO do [fiel] Antônio José da Costa ao [secretário de Estado dos Negócios do 
Reino e da Marinha] conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] 
sobre ofício do conselheiro fiscal das obras públicas, José Francisco Braamcamp de 
Almeida Castelo Branco, que demandava o corte de oitenta paus do pinhal da Real 
Coutada do Pinheiro; e CARTA do mesmo, como almoxarife ao rei [D. Miguel] 
confirmando alegações de Pedro Antônio, mestre do barco Bonfim, a respeito do 
fornecimento de tabuado, algum tijolo e várias portas e janelas para o Real Palácio 
do Pinheiro. 
Anexos: ofício e ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 60. 
 

61-  1832 
RECIBOS, RELAÇÕES e NOTAS de carregação de navios (76). 
Obs.: alguns em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 61. 
 

62-  1833, Maio, 26, Porto 
OFÍCIO do capitão José Joaquim Alves ao secretário de Estado da Marinha, 
marquês de Loulé [D. Nuno José Severo de Mendonça] encaminhado relatório dos 
serviços feitos sob a bandeira de D. Maria II. 
Anexo: relatório. 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 62. 
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63-  ���� 1833, Novembro, 25-1834, Dezembro, 24 
OFÍCIOS (2) do secretário de Estado da Fazenda, José da Silva Carvalho ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Francisco Simões 
Margiochi; o primeiro, para encaminhar cópia de decreto do duque de Bragança 
[D. Pedro] regente em nome de sua filha [D. Maria da Glória] revogando o decreto 
que aos 20 de Agosto do ano anterior pusera em circulação forçada os soberanos 
ingleses, os pesos duros e as moedas brasileiras de três patacas; e o segundo, 
encaminhando cópia de carta de lei pela qual o mesmo regente prorrogava até o 
fim de junho de 1835 o prazo para o curso legal dos soberanos ingleses e pesos 
duros espanhóis. 
Anexo: decreto (cópia) e carta de lei (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 27, pasta 63. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 28 (1631-1833) 
Nº de pastas descritas: 50 
Assuntos: concessão de cargos; atribuição de dotes; casamentos reais; Universidade de 
Coimbra; descaminhos do ouro do Brasil; vice-reinado da Índia; compromissos religiosos; 
relações comerciais com a França; legitimação dos “meninos da Palhavã; atentado contra o 
rei D. José I; fábricas de pólvora de Alcântara e Barcarena; Pescarias no Algarve; contratos da 
pescaria da baleia e do estanco do sal do Brasil; exéquias de D. João V; aclamação de D. José 
I; passaportes; observatório dos guardas-marinhas; construção da Real Fábrica de Papel de 
Alenquer; relações políticas e comerciais entre as Coroas portuguesa e britânica; exéquias 
fúnebres de D. Maria I no Reino; aclamação de D. Pedro IV; Real Junta do Comércio; entrada 
e saída de navios; prisão do governador da Ilha de Porto Santo; isenção de direitos reais; 
preparação de embarcações de guerra; envio de correspondência para os governadores do 
Ultramar; visitas da princesa da Beira, D. Maria Teresa, pelo Reino. 
 

1-  [ant. 1641, Janeiro, 9] 
REQUERIMENTO do escrivão e contador dos Armazéns da Guiné e Índia, João de 
Barros de Vasconcelos ao rei [D. João IV] solicitando a propriedade do dito ofício, 
visto ser filho e neto dos antigos proprietários e por ter sido o dito ofício o dote de 
sua mãe, não havendo razão para dá-lo ao atual serventuário. 
Anexos: carta, consultas (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 1. 
 

2-  [1733] 
MEMÓRIA sobre primas disponíveis para se casarem com o infante D. Manuel [de 
Bragança]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 2. 
 

3-  1734, Junho, 5, Lisboa 
ESCRITO (minuta) do [Cardeal D. João da Mota e Silva] ao cônego doutoral de 
Viseu, deputado do Santo Ofício e lente de leis na Universidade de Coimbra, 
doutor Manuel de Matos, informando que seu requerimento foi deferido 
favoravelmente e que em poucos dias baixará a consulta resolvida. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 3. 
 

4-  [ca. 1735] 
PARECER (minuta) sobre o corte de relações com Madri e a melhor forma de gerir 
a crise com Espanha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 4. 
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5-  ���� [ant. 1736, Julho, 9, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Aleixo Rodrigues Branco, preso na cadeia do Limoeiro ao rei 
[D. João V] solicitando alvará de fiança para tratar de seu livramento, visto estar 
sendo acusado de extorquir a Fazenda Real pelo crime de descaminho de ouro do 
Brasil. 
Anexos: bilhete, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 5. 
 

6-  1737, Outubro, 8-1738, Novembro, 25, Lisboa 
OFÍCIOS (4 cópias) do cônsul da França em Lisboa, Duvernay ao [secretário de 
Estado francês dos Negócios Estrangeiros] sobre negócios diplomáticos e 
comerciais, referindo as conquistas Ultramarinas. 
Obs.: há passagens escritas em cifra e parcialmente decifradas. Documentos em 
francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 6. 
 

7-  1738, Junho, 19, La Rochelle 
OFÍCIO do [negociante francês] Pierre Bureau de Lastoras ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar] Antônio Guedes Pereira fazendo 
considerações sobre o comércio entre o gabinete da direção de La Rochelle e 
Portugal, queixando-se da falta de resposta às solicitações já enviadas, solicitando 
uma ajuda de custo e outras tenças para si e sua família pelos serviços prestados à 
coroa portuguesa. 
Anexos: relação e ofício (extrato).  
Obs.: documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 7. 
 

8-  [1740] 
RELAÇÃO (extrato) elaborada pelo [Cardeal D. João da Mota e Silva] das mercês 
que foram concedidas aos vice-reis que foram para a Índia depois da aclamação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 8. 
 

9-  [ant. 1744, Dezembro, 5] 
REQUERIMENTO do provedor e mais irmãos da Mesa da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa ao rei [D. João V] solicitando o pagamento de 3 anos de 
juros que têm assentados no Conselho Ultramarino. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 9. 
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10-  1750, Agosto, 31, Lisboa 
CARTA RÉGIA do rei D. José I ao secretário de Estado do Reino [e Mercês Pedro 
da Mota e Silva] determinando o dia do juramento, preito e homenagem que os 
grandes, os títulos seculares, eclesiásticos e mais da nobreza devem prestar a si 
como herdeiro e sucessor de seu pai D. João V. 
Obs.: sobrescrito selado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 10. 
 

11-  [post. 1751, Maio] 
PARECERES (3 cópias) sobre a legitimação dos três “meninos da Palhavã”, D. 
Antônio, D. Gaspar e D. José; o primeiro, do padre José Moreira e os outros dois de 
uma junta de letrados composta por José Vaz de Carvalho, Inácio da Costa 
Quintela, Manuel Gomes de Carvalho, Manuel de Almeida de Carvalho e frei 
Sebastião Pereira de Castro. 
Anexos: proposta e termos de declaração (traslado). 
Obs.: reproduzida em Eduardo Brazão, Subsídio para a história do reinado de D. João 
V. Ver também AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 11. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 11. 
 

12-  ���� [post. 1758, Dezembro, 16, Lisboa] 
ESCRITO ao [negociante da praça de Salvador na Bahia] José Lopes Ferreira, 
encaminhando cópias de diplomas referentes ao atentado contra o rei D. José I, 
sugerindo que as mostrasse ao desembargador José Mascarenhas Pacheco Pereira. 
Anexos: decreto (cópia) consulta (cópia).  
Obs.: ver AHU_ACL_CU_005, Cx. 141, D. 10911 e Cx. 145, D. 11121. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 12. 
 

13-  [post. 1766, Março] 
RELAÇÃO das despesas feitas nas fábricas da pólvora de Alcântara e Barcarena. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 13. 
 

14-  1772, Setembro, 12, Lisboa 
OFÍCIO (cópia) do superintendente geral das Alfândegas das Províncias do Sul, 
José Antônio de Oliveira Damazio ao [secretário de Estado do Reino e Mercês] 
marquês de Pombal [Sebastião José de Carvalho e Melo] dando conta do estado 
das pescarias do Algarve, queixando-se da situação em que a mesma se encontra. 
Anexos: mapa (cópia) carta (cópia) e ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 14. 
 

15-  1774, Agosto, 3-Dezembro, 5, Lisboa 
ATESTADOS (7) dos diretores da Companhia de pescarias reais do Reino do 
Algarve, declarando as lanchas e o iate que passam a vila de Santo Antônio de 
Arenilha com peixes e madeiras. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 15. 
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16-  ���� 1777, Março, 28 [Lisboa] 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro ao [vice-rei do Estado do Brasil] marquês do Lavradio 
[D. Luís de Almeida Portugal Soares de Alarcão Eça Melo Silva Mascarenhas] 
informando o casamento do príncipe da Beira com D. Maria Francisca Benedita; o 
falecimento do rei D. José, a demissão do marquês de Pombal [Sebastião José de 
Carvalho e Melo] de todos os seus cargos, e os novos ministros nomeados para as 
diversas pastas. 
Obs.: ver AHU_ACL_CU_017, Cx. 103, D. 8755. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 16. 
 

17-  [post. 1778, Julho, 14]-[post. 1793, Maio, 18] 
REQUERIMENTOS (2) à rainha [D. Maria I] o primeiro, de João Batista Alexis, 
solicitando o envio imediato dos 4 fardos de lã de camelo que mandou buscar em 
Marselha para sua fábrica de chapéus em Elvas, e que estão retidos na Alfândega 
de Lisboa; o segundo, de José Pedro Alexandrino de Sousa, solicitando permissão 
para comprar salitre na Casa da Índia a fim de continuar seu trabalho na fábrica de 
água-forte suprindo assim, as várias fábricas de chapéus beneficiadas pelo seu 
serviço. 
Anexos: conhecimento, atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 17. 
 

18-  [post. 1780] 
CONTA das encomendas para a rainha [D. Maria I]. 
Obs.: doc. datado a partir da marca d’água. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 18. 
 

19-  1783, Maio, 5-1791, Junho, 14, Faro 
OFÍCIOS (4) do [comandante interino das tropas, praças e fortalezas do Reino do 
Algarve] Teodósio da Silva Reboxo ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre as pescarias do e 
remetendo amostras do atum pescado no Algarve; e o cumprimento da ordem 
para suprir a esquadra portuguesa com atum. 
Obs.: ver AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 16. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 19. 
 

20-  1785, Janeiro, 25-1787, Maio, 31, Lisboa, Vila do Conde 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro; o primeiro, de Bartolomeu da Costa, sobre o pedido de 
João Dias Talaia para abrir uma chapa para uma estampa que representasse a 
família real portuguesa e espanhola; o segundo, do ouvidor da comarca de 
Barcelos, João Nepomuceno Pereira da Fonseca, sobre a decadência da pescaria nos 
portos da vila do Conde e Esposende e os motivos da mesma. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 20. 
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21-  1787, Julho, 30-1793, Outubro, 23, Tavira, Faro, Lisboa, Salvaterra de Magos, 
Lagos 
OFÍCIOS (10) do [governador e capitão-general do Algarve] conde de Vale de Reis 
[Nuno José Fulgêncio Agostinho Nepomuceno de Mendonça e Moura] ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro, sobre a pesca do atum, a compra do mesmo em diversas partes do Algarve 
para cumprir as ordens régias e prover os navios da Coroa, remetendo relações do 
que se pescou nas armações de Faro e Lagos, bem como, remetendo favas e atum 
seco. 
Anexos: relações, mapas, ofícios (cópias) ofícios, atestados.  
Obs.: o atestado está selado com as armas do brigadeiro Agostinho Jansen Moller. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 21. 
 

22-  1790, Maio, 24, Lagos 
OFÍCIO (cópia) do ouvidor e provedor da comarca de Faro, João Shadwell 
Connell, ao [governador e capitão-general do Algarve, conde de Vale de Reis, 
Nuno José Fulgêncio Agostinho Nepomuceno de Mendonça e Moura] sobre o 
cumprimento da ordem régia para prestar todos os socorros necessários à 
assistência e curativo dos enfermos da esquadra real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 22. 
 

23-  [post. 1790] 
LEMBRETE da [Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] sobre o cumprimento 
de um despacho. 
Obs.: datado pelo tipo de papel, apesar do documento fazer menção a várias datas, 
todas são bem anteriores ao uso deste tipo de papel pela Secretaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 23. 
 

24-  ���� 1793 
RELAÇÃO de passaportes passados ao longo desse ano para as possessões 
portuguesas do Atlântico, da África, da América e da Ásia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 24. 
 

25-  ���� [ant. 1800, Setembro, 25] 
PROJETO de alvará (minuta) do príncipe regente [D. João] relativo aos contratos 
da pescaria da baleia e do estanco do sal do Brasil. 
Anexo: lembrete.  
Obs.: com notas e emendas do punho de D. Rodrigo de Sousa Coutinho. Ver 
também AHU_CU_Reino, cx. 27, pasta 29. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 25. 
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26-  1801, Agosto, 7-1807, Agosto, 3, Vila Real de Santo Antônio, Tavira e Lagos 
OFÍCIOS (3) do monteiro-mor [do Reino, conde de Castro Marim, D. Francisco de 
Melo da Cunha] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] o 
primeiro, sobre o recrutamento obrigatório dos pescadores da Vila da Póvoa do 
Varzim para o Exército, com grave prejuízo público das pescarias de atum e de 
sardinha; o segundo, a respeito do requerimento de Luís Rovenho, negociante de 
pescaria salgada e seca, solicitando a nomeação régia como capitão de porto de 
cidade de Faro; e o terceiro, sobre o recrutamento de pessoal para servir nos 
escaleres reais, estando em sua maioria nas reais pescarias de atum, ou nas de 
Larache e de Paço de Arcos, não sendo conveniente o período do recrutamento 
[???]. 
Anexo: lembretes, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 26. 
 

27-  [1801-1802, Lisboa] Madri 
CARTAS PARTICULARES e ESCRITOS (13) do [enviado extraordinário e ministro 
plenipotenciário da Inglaterra em Lisboa] J. H. Frere ao [secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra] D. João de Almeida de Melo e Castro; os 12 
primeiros em Lisboa, e o décimo terceiro, como ministro em Madri; sobre as 
relações políticas e comerciais entre as Coroas portuguesa e britânica. 
Anexo: ofício (cópia). 
Obs.: parte dos documentos não tem data expressa, e estão escritos em inglês e em 
francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 27. 
 

28-  1803, Janeiro, 14-Agosto, 23, Lisboa 
OFÍCIOS (2) o primeiro, uma minuta, do [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e 
Souto Maior] ao [secretário de Estado da Fazenda e presidente do Real Erário] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o local do observatório dos guardas-marinhas, o 
estado atual de ruína, a dimensão reduzida e falta de cômodos para a arrecadação, 
conservação e guarda dos preciosos instrumentos; o segundo, do [responsável 
encarregado pela criação e construção da Real Fábrica de Papel de Alenquer] 
Sebastião Antônio da Cruz Sobral ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e 
Souto Maior] sobre o esforço que tem feito para conciliar os trabalhos da Real 
Fábrica de Papel de Alenquer com os da agricultura, justificando a necessidade da 
requisição de soldados para ajudar na colheita do vinho e outros trabalhos rurais, 
além dos 40 escravos argelinos que lhe foram concedidos pelo Real Arsenal da 
Marinha. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 28. 
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29-  [ant. 1803, Julho, 16]-[ant. 1807, Julho, 8] 
REQUERIMENTOS (4) ao príncipe regente [D. João] o primeiro, da viúva D. Ana 
Maria do Nascimento Rosa de Oliveira Vilas Boas, solicitando uma pensão no 
valor do ordenado do seu falecido esposo, Joaquim José da Costa e Sá, que 
desempenhou as funções de oficial da Secretaria de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, ou de uma parte dele, tal como foi concedido a 
outras viúvas em situação semelhante, para sustento dos cinco filhos menores que 
tutela; o segundo, de João Aires Monteiro, solicitando licença para usar o uniforme 
de capitão-tenente ou a prorrogação da que obteve para fazer uso do de tenente 
para seguir destino na viagem a bordo do navio Diana; o terceiro, do proprietário e 
administrador da Real Fábrica de Pescarias de Faro, Luís Rovenho, solicitando a 
continuidade no referido cargo pelos bons serviços e dedicação demonstrados; o 
quarto, do sombreireiro e negociante de chapéus na vila de Oeiras, João Lopes, 
solicitando que seu filho, Venceslau José Lopes, passe a servir na Corporação de 
Artilharia N.º 1 da 2ª Divisão da Brigada Real da Marinha. 
Anexo: requerimentos, lembretes, atestados, ofício, recibo.  
Obs.: inserido decreto do príncipe regente no primeiro requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 29. 
 

30-  ���� [post. 1812, Novembro, 11, Minas Gerais; Rio de Janeiro] 
ESCRITOS (7) ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] 
José Joaquim da Silva Freitas; o primeiro, do [governador e capitão-geral de Minas 
Gerais] visconde de Condeixa [Pedro Maria Xavier de Ataíde e Melo] remetendo o 
requerimento de alguns senhores de Minas [Gerais] pelas dificuldades que tem em 
atender as suas solicitações; o segundo, de Antônio de Saldanha da Gama, 
agradecendo o apoio recebido durante o tempo em que serviu; o terceiro, de D. 
Francisco de Almeida Mello e Castro, sobre a doença incurável de um criado seu; o 
quarto, de D. Manuel de Portugal, solicitando autorização para que José Vaz de 
Carvalho embarque com destino a Lisboa; o quinto, do [escrivão da Câmara Real 
no Registro das Mercês do Rio de Janeiro] visconde de Magé [Matias Antônio de 
Sousa Lobato] a respeito do pedido de licença de seis meses feito pelo soldado da 
Companhia de Granadeiros do Primeiro Regimento de Milícias do [Rio de Janeiro] 
João Leite de Sousa Basto; o sexto, do [estribeiro-mor da rainha D. Carlota Joaquina 
no Rio de Janeiro] conde de Cavaleiros [D. Gregório José Antônio Ferreira de Eça e 
Meneses] a respeito da entrada de D. Ana Medina; o sétimo, da marquesa de 
Lumiares [D. Maria do Resgate Portugal Carneiro de Sousa e Faro] solicitando 
promoção no posto de ajudante do Primeiro Batalhão da Brigada Real de 
Guimarães. 
Obs.: o título de Visconde de Magé foi concedido pelo príncipe regente D. João, 
por alvará de 30 de Dezembro de 1811. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 30. 
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31-  1809, Janeiro, 31-Dezembro, 22, Lisboa 
PASSAPORTES (5) de navios passados pelo secretário do governo do Reino, das 
repartições da Guerra e da Marinha, D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] o 
primeiro, do iate Santa Rita e Bom Gosto, de que é mestre Joaquim Gonçalves da 
Silva, e senhorios e caixa Joaquim da Silva Tevez e Companhia, proveniente do 
Porto com destino à Ilha da Madeira e retorno ao Porto ou Lisboa; o segundo, do 
iate Senhor do Bonfim, Santo Antônio e Almas, de que é mestre Joaquim Antônio 
Aldeano, e senhorios Manoel José Pereira dos Reis, João Antônio da Silva e José 
dos Reis, proveniente de Setúbal com destino à Ilha da Madeira e Galiza e retorno 
a Lisboa ou Setúbal; o terceiro, do iate Nova Aurora, de que é mestre Manuel José 
Coelho, e senhorios e caixa Bernardo Antônio Fernandes da Silva e Companhia, 
proveniente do Porto com destino à Ilha da Madeira e Londres e retorno ao Porto 
ou Lisboa; o quarto, da escuna Pai Manuel, de que é mestre Manuel Lopes Veloso, 
e senhorios e caixa Joaquim José Gonçalves e Companhia, proveniente do Porto 
com destino à Ilha da Madeira e Liverpool e retorno ao Porto ou Lisboa; o quinto, 
do iate Destemido da Madeira, de que é mestre e senhorio José Antônio da 
Fonseca, proveniente da Vila de Viana com destino à Ilha da Madeira e Irlanda e 
retorno à Vila de Viana ou Lisboa. 
Anexos: lembretes, termo de juramento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 31. 
 

32-  1810, Fevereiro, 16-Outubro, 18, Lisboa 
PASSAPORTES (4) de navios passados pelo secretário do governo do Reino, das 
repartições da Guerra e da Marinha, D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] o 
primeiro, do iate O Senhor do Bonfim [Santo Antônio e Almas] de que é mestre 
Joaquim Antônio Aldeano, e senhorios Manoel José Pereira dos Reis, João Antônio 
da Silva e José dos Reis, proveniente de Setúbal com destino à Ilha da Madeira e 
com retorno a Lisboa ou Setúbal; o segundo, da escuna Vênus do Tejo, de que é 
mestre Diogo de Sousa Lobo, e senhorios Bento Romão Rodrigues de Sá Viana, 
Alexandre Antônio Machado, e Joaquim José de Sousa Veloso, proveniente de 
Lisboa com destino às Ilhas da Madeira e das Canárias; o terceiro, do bergantim 
Almira, de que é mestre Francisco Soares Vieira, e senhorios Antônio Barbosa de 
Amorim, e Francisco Antônio Ferreira, proveniente de Lisboa com destino às Ilhas 
da Madeira e dos Açores e regresso a Lisboa; o quarto, da galera Providência, de 
que é mestre João Antônio Xavier, e senhorios o mesmo mestre, e João Bernero, 
proveniente de Lisboa com destino à Irlanda. 
Anexos: lembretes, requerimento, termo de juramento, instrumento de venda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 32. 
 

33-  [post. 1811, Julho, 19] 
REQUERIMENTO do mestre do bergantim Bella Maria, Bernardo José ao príncipe 
regente [D. João] solicitando passaporte para seguir viagem com destino a Setúbal 
e dali para algum porto do Reino ou da Galiza. 
Anexo: termo de juramento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 33. 
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34-  ���� 1811, Dezembro, 3, Rio de Janeiro  
AVISO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
conde de Linhares [D. Rodrigo de Sousa Coutinho] ao [juiz da Alfândega do Rio de 
Janeiro] José Antônio Ribeiro Freire, sobre a aplicação do alvará de 4 de Fevereiro 
de 1811 e sua influência na diminuição de direitos cobrados. 
Obs.: para identificação de José Antônio Ribeiro Freire ver a série 
AHU_ACL_AHU_017, passim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 34. 
 

35-  ���� 1813, Abril, 5-Outubro, 4 [Rio de Janeiro] 
ESCRITOS (4) ao oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, José 
Joaquim da Silva Freitas; o primeiro, do [coronel com exercício de ajudante-de-
ordens do governador de Armas do Rio de Janeiro] marquês de Belas [D. Antônio 
Maria Castelo Branco Correia e Cunha de Vasconcelos e Sousa] remetendo 
memorial para que possa ser publicado; o segundo, do [brigadeiro] marquês de 
Angeja [D. João de Noronha Camões de Albuquerque Sousa Moniz] sobre o 
despacho solicitado pelo primeiro-tenente da Armada Real, José da Trindade; o 
terceiro, do [deputado da mesa da Consciência e Ordens no Brasil] visconde da 
vila Nova da Rainha [Francisco José Rufino de Sousa Lobato] solicitando o 
deferimento de um requerimento pertencente a uma pessoa próxima; o quarto, do 
[secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra e interino da Marinha 
e Ultramar] conde das Galveias [D. João de Almeida de Melo e Castro] remetendo 
um papelinho pertencente à condessa da Caparica relativo ao embarque de um 
oficial com destino a Lisboa. 
Obs.: o tratamento dado pelo conde das Galveias ao sr. Freitas, seu oficial é de “seu 
amigo”, documento importante para a datação de outros semelhantes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 35. 
 

36-  1813, Junho, 12, nau Martim de Freitas 
OFÍCIO do [comandante da nau Martim de Freitas] conde de Viana [D. João 
Manuel de Meneses] ao [vice-almirante] Inácio da Costa Quintela, sobre a 
informação do comandante da [embarcação chamada] Calipso, relativa ao grumete 
Antônio Ribeiro Duarte, e a ordem recebida para se curarem a bordo dos navios os 
doentes com menor gravidade. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 36. 
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37-  1814, Julho, 6-1822, Agosto, 27, Tavira, Lisboa, Faro  
OFÍCIOS (3) o primeiro, do tenente-coronel do comando das Armas do Algarve, 
João Austin ao [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar e dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] sobre o valor 
da gratificação a atribuir a José dos Santos Ponte, em remuneração dos serviços 
prestados por seu pai, Pedro da Ponte, e que deveria corresponder ao custo de um 
barco para a prática da pesca; o segundo, do [secretário de Estado dos Negócios do 
Reino] Filipe Ferreira de Araújo e Castro ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres, remetendo as cópias do ofício 
das Cortes Gerais e Extraordinárias Portuguesas, datado de 27 de Novembro de 
1821, e da representação de José Martins, Manuel Machado, e outros mestres de 
pescaria da vila de Olhão da Restauração, queixando-se de abandono no mar de 
Larache pelo comandante do navio corsário Piedade [Antônio Vicente] Scarnichia, 
e os prejuízos que tiveram; o terceiro, do comandante do navio corsário Piedade, 
Antônio Vicente Scarnichia ao [secretário de Estado interino da Marinha e 
Ultramar] Cândido José Xavier, sobre o termo da comissão do mar de Larache e a 
entrada do pesqueiro Inveja no porto de Faro, no dia 24 de Agosto de 1822. 
Anexos: listas de orçamentos, ofício (cópia) requerimento (cópia) relação de navios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 37. 
 

38-  1821, Setembro, 20 [Funchal] 
PASSAPORTE passado pelo governador da Província das Ilhas da Madeira e Porto 
Santo, D. Rodrigo Antônio de Melo, concedendo ao preso, brigadeiro graduado e 
governador da Ilha de Porto Santo, Manuel Inácio de Avelar Brotero, licença para 
se deslocar a Lisboa a bordo do bergantim holandês Sara, capitaneado por Peter 
Landberg, levando em sua companhia a esposa, D.ª Maria de Avelar Brotero, três 
filhas, Dª. Carlota, D.ª Emília e D.ª Águeda, um moço , Pedro Coelho, e a mulher 
deste, preta, Caetana, e suas filhas menores. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 38. 
 

39-  1822, Março, 17-18 [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do brigadeiro comandante do quartel da Boavista, José Jacinto 
Ferreira Picão, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e 
encarregado do Governo das Armas da Corte e Província da Estremadura, 
Manuel] Inácio da Costa Quintela; o primeiro, sobre o envio de uma cópia das 
ordens do quartel-general recebidas por si; e o segundo, comunicando o 
cumprimento das ordens para formar a Guarda de Honra do cadáver da rainha D. 
Maria I, na igreja do Convento do Coração de Jesus, no presente dia 18 de Março, 
pelas 5 horas da tarde, e indicando que as praças da dita Guarda de Honra devem 
chegar a bordo dos navios São Sebastião, Lealdade, Tejo, Regeneração, São João 
Magnânimo, e Gentil Americana. 
Anexos: oficio (cópia) ordem do dia, mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 39. 
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40-  1824, Setembro, 3 [Lisboa] 
ESCRITO do [oficial-maior da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, José 
Maria da Costa e Sá] ao [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha 
e Ultramar e ministro assistente ao Despacho, conde de Subserra, Manuel Inácio 
Pamplona Corte Real] sobre as falhas encontradas no regulamento de entrada e 
saída de pessoas do Reino, e nas visitas dos navios. 
Anexos: escrito, ofícios, regulamentos (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 40. 
 

41-  [ant. 1824, Setembro, 24] 
REQUERIMENTO de Manoel Joaquim de Mendonça Escarlate ao [secretário de 
estado da Guerra, interinamente da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao 
Despacho, conde de Subserra, Manuel Inácio Pamplona Corte Real] solicitando 
isenção do pagamento de direitos pelo peixe apanhado em alto mar, pelos 
benefícios para o Estado e para o pescador, que pretende estabelecer um 
estabelecimento de salga e preparo de peixe nos portos do Reino, à semelhança do 
que fôra concedido pelos alvarás de 28 de Abril de 1809 e 15 de Junho de 1825. 
Anexo: lembrete, ofícios, memória, informações, consulta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 41. 
 

42-  1824, Setembro, 28 [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios do Reino] marquês de Palmela [D. 
Pedro de Sousa Holstein] ao [secretário de estado da Guerra, interinamente da 
Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho, conde de Subserra, Manuel 
Inácio Pamplona Corte Real] remetendo todos os papéis que existiam no arquivo 
daquela Secretaria de Estado e no das Cortes relativos ao assunto das pescarias no 
Reino, e o pedido feito à Real Junta do Comércio para que enviasse uma cópia do 
parecer do conselheiro Lázaro da Silva Ferreira com o objetivo de obter 
informações complementares a esse respeito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 42. 
 

43-  ���� 1826, Março, 11-25 [Lisboa] 
PORTARIAS (5) ao [presidente do Conselho Ultramarino e par do Reino na 
Câmara Alta do Parlamento Português] conde do Rio Pardo [D. Diogo de Sousa] a 
primeira, terceira e quarta do [secretário de Estado do Reino] José Joaquim 
Almeida de Araújo Correia de Lacerda; e a segunda e quinta, do [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres, sobre 
a organização das cerimônias de luto a prestar no Reino pelo falecimento do rei D. 
João VI, bem como a suspensão do despacho dos Tribunais do Reino pela mesma 
ocasião, e que todas as leis, cartas, patentes, sentenças, provisões e outros diplomas 
régios expedidos com o nome do soberano passem a ser feitos em nome de Dom 
Pedro IV, rei de Portugal e dos Algarves, d’aquém e d’além mar em África, Senhor 
de Guiné e da conquista, navegação e comércio da Etiópia, Árabia, Pérsia e da 
Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 43. 
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44-  [ant. 1826, Abril, 7] 
REQUERIMENTO de Pedro Antônio de Avelar Brotero, ao rei [D. Pedro IV] 
solicitando licença para continuar nos Estados da Índia servindo no posto de 
alferes ou outro, visto ter pedido a demissão do posto de cadete do Regimento N.º 
4 devido à idade avançada para o reconhecimento no dito posto. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 44. 
 

45-  1827, Outubro, 13-16 [Lisboa] 
ESCRITOS (3 minutas) do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar, José Maria da Costa e Sá] o primeiro, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, Carlos Honório de Gouveia Durão] o segundo, 
ao ministro do Conselho da Fazenda [Manuel Antônio de Carvalho] e o terceiro, ao 
ministro [interino] dos Negócios Estrangeiros [Cândido José Xavier] sobre as 
ordens dadas pela princesa regente [D. Isabel Maria] ao marquês de Viana [D. João 
Manuel de Meneses] como major general da Armada Real, para o 
embandeiramento e preparação das embarcações de guerra atracadas no porto de 
Lisboa para nova viagem. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 45. 
 

46-  1831, Março, 10, Viana [do Castelo] 
OFÍCIO do desembargador corregedor da comarca de Viana [do Castelo] Francisco 
da Costa Mimoso Alpoim ao [ministro assistente ao Despacho do governo de D. 
Miguel] duque do Cadaval [D. Nuno Caetano Álvares Pereira de Melo] remetendo 
toda a documentação existente a respeito do contrato das pescarias do Algarve e 
do Reino. 
Anexo: lembretes, decreto, carta, ofícios, relações, certidão, requerimentos, 
requerimentos (cópias) consultas (cópias) portarias (cópias) portarias. 
Obs.: doc. impresso em anexo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 46. 
 

47-  1832, Junho, 2, Lisboa 
RECIBO passado pelo capitão comandante José Joaquim Pereira, acusando a 
recepção de cinco sacos de ofícios enviados pela Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar, dirigidos aos governadores de Goa, de Moçambique, das Ilhas de Cabo 
Verde, de Chimane, de Damão, um ofício de recomendação para o governador da 
Índia, além de um saquinho com selo e um ofício para o ouvidor de Moçambique. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 47. 
 

48-  [post. 1832, Agosto, 18] 
REQUERIMENTO do mestre de navio, José Boto ao rei [D. Miguel] solicitando 
licença para desembarcar e vender no porto de Cascais a mercadoria pescada no 
Algarve, atendendo aos prejuízos que terá se não o fizer. 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 48. 
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49-  1833, Fevereiro, 23 [Lisboa] 
OFÍCIO de Jacinto Dias Damásio ao conselheiro [José Maria da Costa e Sá] 
solicitando marinheiros necessários para que a sua embarcação possa deixar o 
porto de Lisboa. 
Obs.: provavelmente a Manuel José Maria da Costa e Sá. Sobre ele ver a Grande 
Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, e o Diccionario Bibliographico de Innocencio 
Francisco da Silva, t. 6º, pp. 27-30 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 49. 
 

50-  [post. 1833, Abril, 16, Aldeia Galega] 
OFÍCIO do juiz de fora [da Aldeia Galega] Francisco Fre[ire Jaime de Gouveia e 
Vasconcelos] ao secretário de Estado do Reino e interino da Marinha, conde de 
Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] remetendo resumos das despesas 
obtidas naquela vila com a chegada de Sua Alteza, princesa da Beira, D. Maria 
Teresa, e restante comitiva real que a acompanhava. 
Anexo: mapas de despesas. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 50. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 29 (1737-1833) 
Nº de pastas descritas: 34 
Assuntos: refinamento, transporte, salitre para, manufatura, fábricas reais e suas despesas, 
intendência, armazéns e contrato da pólvora; obras nas pontes de Benavente, Sacavém, 
Barquinha, Abrantes, sobre o rio Mondego em Coimbra, na barra e porto da Vila Nova de 
Portimão, porta da água do Sítio do Quadro; contrato do sal da América; nomeação de 
cargos; solicitação de pagamentos, dívidas, esmolas e licenças; conserto de e remessa de 
livros para Mato Grosso; sementes e cultivo de pinhais; Casa da Índia; biscoitos para 
embarcações; registro de entrada e saída de embarcações do Algarve. 
 

1-  1737, Setembro, 16 
CARTA do procurador da Intendência da Pólvora, Eusébio Peres da Silva, ao rei 
[D. João V] sobre a compra do salitre necessário para a fabricação da pólvora. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 1. 
 

2-  1742, Março, 1, Lisboa. 
CARTA do tesoureiro do Conselho da [Fazenda] Jorge Vilar de Araújo ao rei [D. 
João V] sobre a diferença dada nos pesos do salitre que fora detectado na Casa da 
Índia e o que fora averiguado na intendência da pólvora, comprado para a fábrica 
de pólvora. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 2. 

 
3-  1743, Setembro, 11, Lisboa-1745, Fevereiro, 12, Lisboa. 

MEMÓRIAS (3) sobre a pólvora; a primeira, de Giovani Francesco Valentino 
Roncalli, intitulada: “Pontos para a conferência sobre os armazéns da pólvora e 
respostas a eles; a segunda, em forma de parecer do sargento-mor Frederic Jacob 
Weinholf ao rei [D. João V] intitulada: “Respostas sobre os 15 pontos da 
conferência que se me propuseram sobre os armazéns da pólvora”; a terceira, deste 
mesmo autor, intitulada “Respostas sobre os quatro pontos da conferência que se 
propuseram segunda vez”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 3. 
 

4-  1745, Março, 15, Lisboa. 
OFÍCIO do sargento-mor Frederico Jacob Weinholf e de José Sanches da Silva ao 
Cardeal da Mota [João da Mota e Silva] informando parecer sobre a escolha do 
local para se construir o novo armazém de reserva da pólvora. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 4. 
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5-  [ant. 1748, Setembro, 25]-[ant. 1751, Agosto, 7] 
REQUERIMENTOS (2) da intendente e administradora das Reais Fábricas de 
Pólvora, Sofia Cremer Vanzeller e da viúva do fabricante de barris para a Torre da 
Pólvora, Domingos dos Santos, Antônia Maria de São José ao rei [D. João V] 
tratando respectivamente sobre o pagamento de uma redução de salitre e sobre o 
pagamento de uns barris entregues ao almoxarifado da dita torre. 
Anexo: cartas, lembrete, requerimentos, despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 5. 
 

6-  1752 [Março, 14] Lisboa. 
CARTA de Francisco Henrique Ahlers ao rei [D. José] propondo novas formas de 
administração da manufatura da pólvora e os contratos da pólvora, salitre, carvão, 
aduela curta e outros gêneros e fazendo críticas aos procedimentos da intendente e 
administradora das Reais Fábricas de Pólvora, Sofia Cremer Vanzeller. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 6. 
 

7-  1765, Dezembro, 15 [Lisboa]-1766, Agosto, 8 [Lisboa]. 
OFÍCIOS (2) do [capitão da guarda real do arqueiros] conde de Resende [D. José 
Luís de Castro] ao [secretário de Estado do Reino e Mercês] conde de Oeiras 
[Sebastião José de Carvalho e Melo] o primeiro, encaminhando a relação das 
rendas e despesas das Reais Fábricas de Pólvora; e o segundo, encaminhando as 
relações da pólvora conduzida aos armazéns da praça de Cascais. 
Anexo: relações, requerimentos, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 7. 
 

8-  1771, Fevereiro, 6, Benavente. 
AUTO DE DEVASSA tirado pelo desembargador e corregedor da comarca de 
Santarém, Joaquim Pereira de Mendonça, dos furtos de materiais da obra da ponte 
de Benavente. 
Anexo: autos, mapas, listas, informações, ofícios, certificados, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 8. 
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9-  1782, Abril, 15-1792 [Lisboa]-1792 Janeiro, 30, Salvaterra dos Magos 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, dos seguintes signatários: João da Cunha d`Eça Teles 
de Meneses, sobre a pólvora vendida na cidade do Porto; conde de Resende [D. 
Antônio José de Castro] sobre a falta de pólvora no depósito geral, no armazém de 
Silves e outros problemas militares no Algarve; o intendente geral de polícia, 
Diogo Inácio de Pina Manique, sobre a Fábrica de Pólvora de Alcântara; Fernando 
Larre Garcez Lobo Palhares Almeida, da Casa de Guiné e Índia, sobre as despesas 
na construção das pontes de Salvaterra e Benavente; Guilherme Francisco Lima, 
sobre o livro de arrecadação do produto da pólvora; e o último, comunicando que 
a ponte de Sacavém deveria estar pronta para a possível passagem da rainha [D. 
Maria I].  
Anexo: mapas, carta, contas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 9. 
 

10-  1788, Maio, 31-Junho, 3, Olhão. 
MAPAS das embarcações que entraram e saíram dos diversos portos do Algarve 
no mês de maio de 1788, assinadas pelos governadores daquelas praças do Reino 
do Algarve, designando-se os nomes das embarcações, os de seus mestres, os dias 
que entraram e que saíram, de onde vieram e para onde partiram. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 10. 
 

11-  1789, Junho, 6, Salvaterra dos Magos. 
OFÍCIO de Manuel Tomé da Silva a Caetano José Ribeiro pedindo que avisasse ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro, sobre o envio da madeira da Ribeira das Naus que tem sido empregada na 
construção da ponte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 11. 
 

12-  1791, Maio, 16, Lisboa. 
CONSULTA da Junta dos Três Estados à rainha [D. Maria I] sobre a substituição 
do almoxarife das Reais Fábricas de Pólvora, já que seu titular, José Carlos da 
Costa Solano, deixara o cargo desde 21 de julho de 1783. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 12. 
 

13-  1793, Fevereiro, 16 [Lisboa]-Março, 1 [Lisboa]. 
CARTAS (2) do conselheiro [do Conselho Ultramarino] Francisco da Silva Corte 
Real a rainha [D. Maria I] declarando não constar na secretaria daquele Conselho, 
nenhuma ordem expedida, respectivamente, ao bacharel Luís Antônio da Silveira 
Homem de Sousa, durante o seu tempo de juiz de fora de Ricardães, nem ao 
bacharel Frederico de Almeida Correia, quando juiz de fora da vila de Esposende.  
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 13. 
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14-  ���� [ant. 1793, Abril, 10-Junho, 21] 
REQUERIMENTOS (5) dirigidos à rainha [D. Maria I] do administrador do 
contrato do sal da América, Manuel Joaquim de Azevedo, solicitando provisão 
para assumir aquele cargo; do ex-provedor da comarca de Santarém, José de 
Barros Salvado, pedindo certidão necessária à sua residência; de Antônio Gomes 
de Abreu solicitando o pagamento dos gêneros vendidos à secretaria do Conselho 
Ultramarino; do solicitador do mesmo Conselho, João Pedro Teixeira de Moraes, 
pedindo provimento por mais seis meses; do porteiro e recebedor das despesas do 
referido Conselho, João António Botelho de Gouveia, solicitando pagamento de 
custos que havia feito em nome do tal Conselho. 
Anexo: relações, certidões.  
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 14. 
 

15-  1793, Abril, 12 
PROVISÃO (cópia) da rainha D. Maria I nomeando Tomás de Aquino Ferreira de 
Brito como contínuo do Conselho Ultramarino.  
Anexo: bilhete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 15. 
 

16-  1793, Junho, 19-Julho, 3 [Lisboa] 
CARTAS (2) do conselheiro [do Conselho Ultramarino] Francisco da Silva Corte 
Real, à rainha [D. Maria I] a primeira, sobre o requerimento do ex-soldado da 
Armada na Índia, José Antônio de Araújo, que solicitava o pagamento de seus 
soldos vencidos; e a segunda, sobre o de Jerônimo Ribeiro, que servia naquele 
Conselho no trabalho de limpeza e de abrir e fechas suas portas e que solicitava o 
seu pagamento dos últimos seis meses.  
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 16. 
 

17-  [ant. 1793, Julho, 15-Agosto, 19] 
REQUERIMENTOS (6) à rainha [D. Maria I] do mestre cereiro, Leonardo Maria 
Jacobetti, solicitando pagamento da cera fornecida ao Conselho Ultramarino; do 
provedor do assentamento do mesmo Conselho, Miguel de Gouveia Pegado, 
solicitando nova provisão para continuar seu ofício; do Comissário Geral da Terra 
Santa pedindo prorrogação da licença para pedir esmolas; do porteiro do 
Conselho, João Antônio Botelho de Gouveia, para o recebimento de suas ajudas de 
custo; do meirinho do mesmo Conselho, Francisco Ricardo de Lacuera Viedma, 
para obter novo provimento. 
Anexo: informações, certidões, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 17. 
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18-  [ant. 1793, Agosto, 6-Outubro, 3] 
REQUERIMENTOS (2) à rainha [D. Maria I] respectivamente, do negociante da 
cidade do Porto, João Batista Correia, solicitando provisão de confirmação de sua 
nomeação para feitor do contrato do sal, do procurador do mesmo contrato, João 
Alves de Abreu Guimarães, solicitando provisão de confirmação para exercer o 
dito ofício. 
Anexo: informações, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 18. 
 

19-  ���� 1793, Setembro, 27, Lisboa-Novembro, 20, Lisboa. [corrigir] 
CARTAS (3) à rainha [D. Maria I] a primeira, do porteiro do Conselho 
Ultramarino, João Antônio Botelho de Gouveia, sobre o pagamento da 
encadernação e conserto de livros destinados ao Conselho Ultramarino feitos pelo 
livreiro do mesmo Conselho, Francisco Xavier do Vale; a segunda, de Luís Manuel 
dos Reis, sobre os livros entregues pelo mesmo Francisco Xavier do Vale e que 
seriam remetidos para a capitania do Mato Grosso; a terceira, pelo conselheiro do 
mesmo Conselho, Francisco da Silva Corte Real, declarando não constar nos 
registros do Conselho que o bacharel José Patrício Dinis da Silva e Seixas tenha 
servido como juiz de fora da vila de Santa Marta.  
Anexo: cartas, requerimentos, lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 19. 
 

20-  1795, Julho, 30-Outubro, 6 [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do marechal de campo, Bartolomeu da Costa, ao [secretário dos 
negócios estrangeiros e secretário de Estado interino da Marinha e Ultramar] Luís 
Pinto de Sousa [Coutinho] respectivamente, sobre as Reais Fábricas de Pólvora de 
Barcarena e as de Alcântara. 
Anexo: requerimento, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 20. 
 

21-  1795, Dezembro, 23 [Lisboa] 
MAPAS (9) assinados pelo [almoxarife dos Armazéns da Guiné e Índia], Januário 
Antônio Lopes da Silva, em que consta o balanço das contas das Reais Fábricas e 
Armazéns da Pólvora, de outubro de 1794 até dezembro de 1795. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 21. 
 

22-  1798, Junho, 28-Julho, 2, Tavira. 
OFÍCIOS (2) do monteiro-mor do Reino [conde de Castro Marim, D. Francisco de 
Melo da Cunha] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a possibilidade da barra da Vila Nova de 
Portimão ter o fundo maior para nela poder entrar fragatas e navios mercantes. 
Anexos: representação, certidões, requerimento, relação. 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 22. 
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23-  1799, Dezembro, 8. 
OFÍCIO de João José de Faria Marcondes Melo ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre as 
sementes para semear os pinhais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 23. 
 

24-  1801, Fevereiro, 23, Tavira. 
OFÍCIO do capitão engenheiro Baltazar de Azevedo Coutinho ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] 
tratando dos melhoramentos do porto da Vila Nova de Portimão e enviando uma 
memória sobre como efetuar aquelas obras. 
Anexo: ofício, memória. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 24. 
 

25-  1803, Maio, 1, Lisboa. 
MEMÓRIA do diretor das Reais Fábricas de Pólvora, Carlos Antônio Napion, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] tratando da refinação do 
salitre e do trabalho com outros materiais para fabricar a pólvora. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 25. 
 

26-  1805, Março, 18, Lisboa. 
CONSULTA da Junta da Direção Geral dos Provimentos de Boca do Exército ao 
príncipe regente [D. João] sobre o modo como o biscoito destinado às embarcações 
de guerra da Marinha tem sido fornecido pela Administração Geral daqueles 
provimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 26. 
 

27-  1815, Fevereiro, 4 [Lisboa]-1817, Março, 8, Aveiro. 
OFÍCIOS (2) ao [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar, dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e 
Resende; o primeiro, do [inspetor do Arsenal Real da Marinha] Carlos Félix May, 
sobre o estado da ponte feita pelo comissariado inglês no sítio da Junqueira; o 
segundo, do [tenente coronel do Real Corpo de Engenheiros] Luís Gomes de 
Carvalho, sobre o plano e o orçamento do conserto da ponte sobre o Rio Mondego, 
em Coimbra, apresentado por José Bonifácio de Andrada e Silva. 
Anexo: ofício, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 27. 
 

28-  1815, Novembro, 8, Lisboa 
CARTA de José Teresio Michelotti ao príncipe regente [D. João] dando o seu 
parecer sobre a porta da água do Sítio do Quadro, incluindo o orçamento para as 
obras, que são necessárias. 
Anexo: ofício, lembrete, aviso, ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 28. 
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29-  ���� 1821, Abril, 4, Lisboa. 
OFÍCIO de Manuel Ribeiro d`Araújo ao [chefe de divisão e comandante da 
expedição que vai para o Rio de Janeiro] Francisco Maximiliano de Sousa, 
afirmando que a pólvora solicitada lhe seria entregue pelo almoxarife das Fábricas 
e Armazéns da Pólvora, José Paulo da Cruz de Vasconcelos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 29. 
 

30-  [ant. 1821, Junho, 29]. 
REQUERIMENTO do arquiteto inglês João Hedycock ao príncipe regente [D. João] 
oferecendo-se para fazer os cálculos sobre as despesas da construção da ponte 
sobre o rio de Sacavém. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 30. 
 

31-  1821, Junho, 29, Queluz. 
PORTARIA do [secretário de Estado do Reino e Mercês] Inácio José da Costa 
Quintela, ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar [Joaquim 
José Monteiro Torres] transmitindo ordens reais sobre a ponte de madeira que 
deverá ser construída sobre o rio de Sacavém. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 31. 
 

32-  1826, Novembro, 8-1827, Abril, 3. 
REQUERIMENTO (2) de Antônio da Silva e outros algarvios à princesa regente [D. 
Isabel Maria] sobre os vencimentos a receber pelos trabalhos que fizeram nas 
pontes de Abrantes nos anos de 1806 e 1807. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 32. 
 

33-  [ant. 1830, Março, 5] 
REQUERIMENTO do presidente e mais oficiais da Câmara da Vila da Pederneira, 
comarca de Alcobaça, ao rei [D. Miguel] sobre o pagamento, que deveria ser feito 
pela secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, das despesas que tiveram com o 
conserto das pontes da Barquinha. 
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 33. 
 

34-  1833, Agosto, 26 [Lisboa]-Dezembro, 23 [Lisboa]. 
OFÍCIOS (3) do [secretário de Estado da guerra] Agostinho José Freire, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Francisco Simão 
Margiochi; o primeiro, solicitando que pusesse à disposição do diretor da fábrica 
de pólvora da Barcarena, brigadeiro Pedro Celestino Soares, os armazéns na Lapa 
da Moura, para guardar utensílios; o segundo e o terceiro, para que se arranjasse 
embarcações para transportar pólvora, uma para a cidade do Porto e a outra para 
Faro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 29, pasta 34. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 30 (1742-1827) 
N.º de pastas descritas: 26 
Assuntos: iluminação de Lisboa; prata; madeiras; desobstrução do porto de São Martinho; 
publicação de obras literárias; navios para o Brasil; Hospital Real da Marinha; Cordoaria; 
plantas para o naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira; obra nos rios Tâmega, Vouga e 
Sértima; pedidos e queixas dos empregados na obra do porto de São Martinho. 
 

1-  1742, Março, 13, Lisboa 
PROJETO (minuta) para iluminar Lisboa com a finalidade de se reduzir as 
“frequentes mortes, roubos, ferimentos e outros malefícios”. 
Anexo: carta (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 1. 
 

2-  [1749-1751] 
RELAÇÕES (3) sobre a prata entregue ao ourives francês, Antônio, referindo a 
prata da Inglaterra que se comprou a Bento Dias Pereira Chaves. 
Obs.: Bento D. P. Chaves em 1747 é ajudante do fundador da Casa da Moeda 
(IAN/TT online). 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 2. 
 

3-  1754, Agosto, 7, Pederneira 
ORÇAMENTO do valor da madeira de pinho que será cortada “na lua minguante 
do mês de Agosto”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 3. 
 

4-  1757, Fevereiro, 1, Leiria 
OFÍCIO de Francisco Bravo Botelho sobre as ordens régias para que o feitor, o 
escrivão e o meirinho dos portos da Pederneira e São Martinho assistissem neles 
todo o tempo da condução e marca das madeiras, e as sanções que teriam caso não 
cumprissem o que lhes fora ordenado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 4. 
 

5-  1775, Maio, 21, Lisboa 
CARTA do [secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de Lavre, 
ao rei [D. José] sobre não constar nos livros da secretaria ordem alguma expedida 
para o bacharel Antônio Joaquim de Pina Manique do tempo que serviu de 
corregedor de Belém. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 5. 
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6-  [ant. 1783, Agosto, 21] 
REQUERIMENTO de José Correia à rainha [D. Maria I] solicitando pagamento da 
ferragem comprada em sua loja, pelo corregedor do Bairro de Belém, Antônio 
Joaquim de Pina Manique, considerando-se seu estado de penúria. 
Anexos: ofícios, rol, relação, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 6. 
 

7-  ���� [post. 1795] 
OFÍCIO de frei José Mariano da Conceição Veloso ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] solicitando que 
tome providências para que a impressão da sua obra [Florae Fluminensis] continue, 
como lhe fora prometido pelo [ministro assistente ao despacho e secretário de 
Estado dos Negócios do Reino] marquês [de Ponte de Lima], mordomo-mor [D. 
Tomás Xavier de Lima Vasconcelos Brito Nogueira Teles da Silva] e que não se 
leve em conta as ações do secretário da Academia das Ciências de Lisboa, padre 
José Correia, que tenta de todas as maneiras impedir a publicação de sua obra. 
Obs.: sobre a obra, ver Inocêncio da Silva, Dicionário Bibliográfico Português. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 7. 
 

8-  ���� 1799, Junho, 18-[ca. 1799] 
ESCRITOS (7) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho ao [oficial-maior da mesma secretaria] João Filipe da 
Fonseca; os quatro primeiros sobre as os decretos e alvarás a serem emitidos ao 
Conselho do Almirantado, ao corregedor de Leiria e ao corregedor de Alcobaça, 
para que se trate da desobstrução do porto de São Martinho; o quinto, mandando 
que se remeta um mapa do pinhal de Leiria ao doutor Alexandre [Rodrigues 
Ferreira] e umas cartas aos oficiais desenhadores que trabalham com o mesmo 
doutor; o sexto, sobre a necessidade de marinheiros para as embarcações que estão 
prontas para sair do porto de Lisboa, e que se faça aviso ao inspetor do Arsenal, 
José Joaquim Ribeiro, por conta da partida do grande comboio do Brasil; o sétimo, 
sobre o decreto e aviso do príncipe regente para que se suspenda as obras do 
hospital Real da Marinha, da Cordoaria e do porto de São Martinho. 
Obs.: sobre o escrito que refere o naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira ver 
AHU_CU_Reino, Cx. 26, pasta 29. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 8. 
 

9-  [post. 1802-ant. 1808] 
REQUERIMENTO de D. Miguel da Silva Pessanha ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior] solicitando que se passe ordens para que, a bem da 
utilidade pública, Caetano Alberto desocupe e desembarace a praia do sítio da 
Junqueira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 9. 
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10-  1805, Agosto, 30, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de Estado da Fazenda] Luís de Vasconcelos e Sousa, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] sobre achar conveniente que 
a condução das madeiras para as obras no porto de São Martinho fique sob a 
responsabilidade da Repartição das Obras Públicas. 
Anexo: lembrete.  
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 10. 
 

11-  1813, Dezembro, 3, Aveiro-1815, Julho, 31, Aveiro 
OFÍCIO E MEMÓRIA do tenente-coronel Luís Gomes de Carvalho ao [governador 
do Reino e secretário da Marinha e Ultramar, dos Negócios Estrangeiros e Guerra] 
D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende; o primeiro, 
respondendo um aviso que lhe mandava remeter os papéis da diligência feita em 
1799 para desobstruir o porto de São Martinho; e a segunda, sobre “ a concha ou 
porto de São Martinho, e plano para a restauração do mesmo porto…” 
Anexo: aviso (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 11. 
 

12-  1816, Janeiro, 22, Aveiro 
OFÍCIO do tenente-coronel Luís Gomes de Carvalho ao [governador do Reino e 
secretário da Marinha e Ultramar, dos Negócios Estrangeiros e Guerra] D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, remetendo memórias sobre o 
método, as pessoas a empregar e os gastos com os melhoramentos que precisam 
ser feitos no porto de São Martinho. 
Anexos: carta (cópia) memória (fragmento). 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 12. 
 

13-  1816, Março, 2-Junho, 6, Lisboa 
OFÍCIOS (2) de Antônio Félix da Fonseca ao [governador do Reino e secretário da 
Marinha e Ultramar, dos Negócios Estrangeiros e Guerra] D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, ambos remetendo relação das madeiras vindas 
do porto de São Martinho, no iate Santo Antônio. 
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 13. 
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14-  1816, Junho, 15, Chaves-1818, Março, 5, Aveiro 
OFÍCIOS (15) do capitão engenheiro João Antônio de Almeida Cibrão, do conde de 
Amarante [Francisco da Silveira Pinto da Fonseca Teixeira] do juiz de fora de 
Mirandela José Manuel Ferreira de Sousa e Castro e do administrador Joaquim 
José de Gouveia Leite, ao tenente-coronel [do Real Corpo de Engenheiros e 
inspetor das obras da barra de Aveiro, dos rios Vouga, Águeda e Sértima e da 
Barra do Porto e São Martinho] Luís Gomes de Carvalho, sobre os trabalhos de 
reconhecimento e desenho da planta [da barra de Aveiro] “encanamento” do 
Tâmega, e as obras no porto de São Martinho. 
Anexos: ofícios (cópias). 
Obs.: documentos numerados.  
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 14. 
 

15-  1816, Agosto, 31, Aveiro-Novembro, 30, Aveiro 
OFÍCIOS (7) do tenente-coronel [do Real Corpo de Engenheiros e inspetor das 
obras da barra de Aveiro e São Martinho] Luís Gomes de Carvalho, ao 
[governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar, dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende; 
o primeiro, sobre a comissão do porto de São Martinho, e a segunda e terceira 
partes do plano geral sobre os rios Vouga, Águeda e Sértima; o segundo, sobre o 
plano de restauração do porto de São Martinho, referindo o plano hidráulico e 
econômico que já apresentou; o terceiro, sobre a informação que o corregedor de 
Alcobaça, o juiz de fora de Caldas da Rainha e os juízes vizinhos de São Martinho 
têm ordens para o auxiliarem nas obras de restauração do dito porto, e que o 
capitão João Antônio de Almeida Cibrão, quando chegar de Chaves, tem ordens 
para residir em São Martinho; o quarto, informando já ter iniciado o plano de 
restauração no porto de São Martinho; o quinto, agradecendo a nomeação de seu 
cunhado, José Joaquim de Gouveia Leite, como administrador e zelador das 
despesas das obras de restauração do mesmo porto, e fazendo considerações sobre 
o ordenado que ele há de receber; o sexto, informando sua chegada em São 
Martinho, e o início das obras; e o sétimo, comprando metal a Antônio de Avelar, 
para ser pago ao seu correspondente em Lisboa, João Nunes da Silveira, pelo 
tesoureiro-mor do Real Erário. 
Anexos: aviso, escrito, relação, ofício, plano (cópia de artigos). 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 15. 
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16-  1816, Dezembro, 2-31, Aveiro 
OFÍCIOS (6) do tenente-coronel [do Real Corpo de Engenheiros e inspetor das 
obras da barra de Aveiro e São Martinho] Luís Gomes de Carvalho, ao 
[governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar, dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, 
sobre ter recebido o ofício que o autoriza nomear os empregados das obras de São 
Martinho; informando o andamento da obra no porto de São Martinho; sobre o 
recebimento dos recursos para o andamento das obras; enviando cumprimentos de 
boas festas e agradecendo as mercês recebidas; informando o progresso da obra no 
dito porto; sobre os valores pagos aos empregados da obra de restauração. 
Anexos: diários da obra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 16. 
 

17-  1817, Janeiro, 8-1818, Ouburo, 12, Aveiro 
OFÍCIOS (8) do tenente-coronel [do Real Corpo de Engenheiros e inspetor das 
obras do porto de São Martinho] Luís Gomes de Carvalho ao [governador do 
Reino e secretário da Marinha e Ultramar, dos Negócios Estrangeiros e Guerra] D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre o transporte de 
madeiras de Leiria para as obras do porto de São Martinho; a chegada do capitão 
do real corpo de engenheiros, João Antônio de Almeida Cibrão para substitui-lo 
em São Martinho; sobre os recursos e pagamentos pessoais recebidos; remetendo 
informações acerca da forma dos navios largarem seus lastros, a fim de evitar a 
obstrução progressiva do porto; sobre ofício do corregedor de Alcobaça, Joaquim 
Manuel Moraes de Mesquita Pimentel que não recebeu as ordens régias que o 
mandavam auxiliar no que fosse necessário para a evolução das obras do porto de 
São Martinho; agradecendo as ordens passadas ao corregedor de Alcobaça e as 
providências relativas aos lastros daquele porto; informando o andamento da obra 
no mês de Agosto; remetendo relação das embarcações que deixaram os lastros nos 
lugares indicados para não empecilharem o funcionamento do porto de São 
Martinho. 
Anexos: aviso, ofícios (cópias) lembretes, informações, portaria (impressa) ofícios, 
portaria, lembretes, relação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 17. 
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18-  1817, Julho, 30, Alcobaça-1817, Outubro, 8, Alcobaça 
OFÍCIOS (2) do corregedor de Alcobaça, Joaquim Manuel de Moraes da Mesquita 
Pimentel ao [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar, dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e 
Resende, acusando o recebimento do aviso de 19 de Julho que o manda auxiliar o 
tenente-coronel Luís Gomes de Carvalho, criticando o valor dispendioso da obra e 
dos salários pagos aos diretores e empregados principais; o segundo, sobre ter 
mandado prender por três dias os trabalhadores que criticaram os diretores da 
obra do porto de São Martinho, apesar de ter entendido que as críticas advinham 
por conta da forma como a obra estava sendo gerida, por não estarem sóbrios os 
trabalhadores e por estarem fora do horário de trabalho, referindo que se abstêm 
de mais comentários, visto ter sido repreendido por aviso régio, por também ter 
criticado os altos salários que recebem os diretores da obra. 
Anexos: informação, avisos (cópias) e ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 18. 
 

19-  1817, Outubro, 21, São Martinho 
CARTA do guarda-mor do Lastro do porto de São Martinho, José Joaquim de 
Gouveia Leite, ao rei [D. João] recomendando João Lopes para o lugar de guarda-
menor do lastro. 
Anexos: lembrete, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 19. 
 

20-  1818, Novembro, 9 [Lisboa]-1821, Maio, 8 [Lisboa] 
PARTES DIÁRIAS (3) da guarda real da Polícia informando os casos ocorridos na 
cidade de Lisboa, as mortes, as prisões efetuadas por motivos de pertubarção da 
ordem pública, referindo que os candeeiros ficaram acesos até as duas horas da 
manhã. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 20. 
 

21-  1819, Abril, 6, Lisboa 
REQUERIMENTO do escriturário e comprador da obra real do porto de São 
Martinho, Manuel Caetano da Silva, ao [governador do Reino e secretário da 
Marinha e Ultramar, dos Negócios Estrangeiros e Guerra] D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, solicitando o lugar de guarda-menor do lastro 
do dito porto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 21. 
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22-  ����1820, Julho, 9 [Lisboa] 
MEMÓRIA feita pelo [oficial da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], Manuel José Maria da Costa e Sá, dirigida ao 
[governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre a obra do porto de São 
Martinho, contendo anexos numerados com documentos que vão de 1780 a 1820, e 
que em sua maioria são avisos, apontamentos e escritos (minutas) do [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, a 
respeito das obras no porto de São Martinho, destinando-se a corregedores de 
comarcas, ao oficial - maior João Filipe da Fonseca, ao marquês de Ponte de Lima, 
mordo-mor, D. Tomás Xavier de Lima, entre outros. 
Anexos: avisos (cópias) apontamentos, escritos (minutas) portarias, cartas régias, 
pareceres, ofícios, decretos (cópias). 
Obs.: documentos numerados do 1 ao 63. Um lembrete informa que a maior parte 
dos documentos são cópias que não têm registro nesta secretaria [da Marinha e 
Ultramar] por terem ido para a Corte do Rio de Janeiro. O maço contém ainda 
minutas de portarias, cartas régias, pareceres do Conselho do Almirantado, ofícios 
anteriores ao tempo de D. Rodrigo na pasta da Marinha e portarias para 
corregedores posteriores ao seu exercício no cargo. Alguns dos documentos são 
impressos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 22. 
 

23-  ���� 1824, Abril, 20, Porto 
CARTA (particular) do chanceler da Relação do Porto, Sebastião Correia ao 
[secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e Ultramar e ministro 
assistente ao Despacho], conde de Subserra [Manuel Inácio Martins Pamplona 
Corte Real] sobre a ida de portugueses para o Brasil e de suíços para Portugal. 
Anexo: memória sobre uma colônia suíça em Portugal.  
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 23. 
 

24-  1826, Abril, 24, Marinha Grande 
OFÍCIO do [administrador dos reais pinhais de Leiria] Frederico Luís Guilherme 
de Varnhagen ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Joaquim José Monteiro Torres, sobre a dificuldade da condução de madeiras por 
terra até o porto de São Martinho. 
Obs.: ver AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 87. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 24. 
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25-  1826, Outubro, 20 
REQUERIMENTO de Manuel Caetano da Silva, por seu procurador José Lourenço 
Gomes de Figueiredo, à princesa regente [D. Isabel Maria] solicitando deferimento 
de seu requerimento em que pedia renovação da serventia do ofício de guarda do 
lastro do porto de São Martinho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 25. 
 

26-  1827, Abril, 15-Outubro, 3, São Martinho 
OFÍCIOS (5) do guarda-mor do lastro do porto de São Martinho, José Joaquim de 
Gouveia Leite, ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Manuel Antônio de Noronha, remetendo a relação das embarcações que entraram 
com lastro no dito porto, informando a qualidade do mastro, e onde o mesmo foi 
descarregado. 
Anexos: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30, pasta 26. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 30-A (1727-1832) 
Nº de pastas descritas: 31 
Assuntos: comércio dos livros impressos no Brasil; isenção do pagamento de direitos reais 
aos mercadores livreiros; Academia das Ciências de Lisboa; publicações científicas; Gazeta 
de Lisboa; Imprensa Nacional; Legação Portuguesa em Paris. 
 

1-  ����[ant. 1727, Setembro, 20]-[ant. 1751, Julho, 27] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro, de Pedro Vilela ao rei [D. João V], solicitando o 
registro do alvará que lhe concede a mercê do ofício de livreiro da Casa Real; e o 
segundo, dos juízes do ofício de livreiro, oficiais e mercadores de livros da cidade 
de Lisboa ao rei [D. José I], solicitando provisão circular para todos os provedores 
das Alfândegas do Brasil e restantes domínios ultramarinos, para que não haja 
impedimento no transporte dos livros impressos de uns para os outros portos, nem 
se obrigue os suplicantes ou seus correspondentes a pagarem qualquer direito sobre 
os ditos livros, uma vez que ficaram isentos pela provisão de 31 de Janeiro de 1726. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 1. 
 

2-  [post. 1763] 
RESUMO da obra intitulada Sanctio pragmatica Germanorum illustrata considerada 
uma obra clássica “tratando das dissensões entre três Bispos do Império 
[germânico] e a Corte de Roma”. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 2. 
 

3-  1770, Fevereiro, 12-1774, Outubro, 18, Paris, Londres, Faro 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro; o primeiro, do [médico e cientista] Antônio Ribeiro 
Sanches, propondo-se escrever um tratado de Medicina, para a utilidade do Reino, 
da Marinha, ou do Exército, à semelhança do que escrevera em 1763, relativo ao 
Método para estudar a Medicina; o segundo e o terceiro, de João Campos Homem, 
remetendo algumas considerações sobre a obra de manufatura intitulada Arte da 
Cultura e Fábrica de Índigo, e defendendo a conduta dos serviços prestados em 
Copenhague, Londres e na Corte portuguesa apesar das injúrias proferidas pelo 
Cavaleiro Rongel; e o quarto, do auditor do Regimento de Infantaria de Lagos, José 
Viegas de Andrade, remetendo cópia do memorial económico e político de sua 
autoria, bem como do suplemento que o acompanha, sobre a agricultura, comércio 
e pescarias do Reino do Algarve. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 3. 
 

4-  1784, Fevereiro, 27, Salvaterra de Magos 
AVISO (minuta) [do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra, Aires 
de Sá e Melo] ao [enviado português na Corte de Turim] D. Rodrigo de Sousa 
[Coutinho], acusando a recepção naquela Corte dos ofícios enviados em Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 4. 
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5-  1784, Agosto, 24-1787, Maio, 8, Faro, [Lisboa], Caldas da Rainha 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro; o primeiro, de Damião Antônio de Lemos Faria e 
Castro, solicitando auxílio régio para a impressão dos 14 tomos (volumes de obra 
impressa) de uma História de Portugal que acabou de produzir e dedicar à rainha [D. 
Maria I]; o segundo, do eretor da fábrica de “Apuração das Madeiras e Resinas”, 
Francisco de Freitas Barreto de Queirós, sobre os trabalhos realizados na mesma e 
as vantagens para a Coroa portuguesa de negociar com ele; e o terceiro, do 
[secretário de Estado dos Negócios do Reino] visconde de Vila Nova de Cerveira 
[D. Tomás Xavier de Lima Nogueira Vasconcelos Teles da Silva], sobre a estadia da 
Família Real na vila das Caldas [da Rainha] e as benesses para a sua saúde, 
solicitando igualmente o envio de algumas porções de quina para serem entregues 
ao juiz de fora de Peniche, com o fim de tratar as doenças de que sofre a população 
daquele lugar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 5. 
 

6-  1789, Abril, 7-Maio, 26, Madri, Aranjuez 
OFÍCIOS (8) do [embaixador da Corte portuguesa em Madri e sócio da Academia 
de Ciências de Lisboa] Diogo de Carvalho e Sampaio ao [governador de Armas do 
Alentejo] visconde da Lourinhã [D. Manuel Bernardo de Melo e Castro], sobre o 
estado de acondicionamento dos quatro queijos frescos remetidos pelos reis 
Católicos para a rainha [D. Maria I]. 
Anexos: ofícios. 
Obs.: documentos em castelhano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 6 . 
 

7-  1789, Abril, 10, Vila Viçosa 
ESCRITO do [governador de Armas do Alentejo, visconde da Lourinhã] D. Manuel 
Bernardo de Melo e Castro ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre o envio dos quatro queijos [referidos 
no n.º anterior] para a rainha [D. Maria I], confirmado pelo general de Badajoz e 
pelo embaixador português em Madri, Diogo de Carvalho e Sampaio. 
Anexos: ofícios. 
Obs.: documento em castelhano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 7. 
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8-  [ant. 1789, Novembro, 12]-[post. 1790, Setembro, 22] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro, do mercador de livros de Lisboa João Baptista 
Reycend à rainha [D. Maria I], solicitando mapa de todas as pessoas com utilidade 
pública pertencentes, laborando ou dependendo do Tribunal [do Conselho 
Ultramarino] para que possam constar do Almanaque da Academia Real das 
Ciências de Lisboa, que o suplicante prepara para o ano seguinte [1790]; e o 
segundo, do [acadêmico da Academia Real das Ciências de Lisboa] Francisco de 
Paula Travassos ao príncipe regente [D. João], solicitando a introdução e utilização 
do método de determinação da longitude proposto por José Monteiro da Rocha, já 
impresso. 
Obs.: segundo o registro nos Livros de Processos Académicos, Francisco de Paula 
Travassos foi eleito acadêmico da Academia Real das Ciências de Lisboa em 22 de 
Setembro de 1790. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 8. 
 

9-  [post. 1793] 
LISTA dos livros que foram encontrados nos livreiros [da Corte de Lisboa] sobre a 
Marinha portuguesa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 9. 
 

10-  [1796-1801] 
ESCRITO do [oficial - maior do Desembargo do Paço] Luís Antônio de Araújo ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, sobre duas escrituras enviadas para apreciação; o exame feito ao seu 
discípulo, o filho do marquês de Soídos [D. Jerônimo Antônio Pereira Coutinho 
Pato Pacheco de Vilhena e Mendonça Botelho], e encomendando alguns livros 
necessários para a continuação dos seus trabalhos de Cálculos de Probabilidade, 
como a Arithmetica Moral; as obras de John Witt [Jan de Witt], grande pensionário 
da Holanda; e o Verdadeiro Methodo de Estudar as Matemáticas de Condorcet. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 10. 
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11-  ����1797, Fevereiro, 7-1799, Dezembro, 23 [Lisboa] 
OFÍCIOS (7) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, conde 
de Linhares] D. Rodrigo de Sousa Coutinho; o primeiro, do [tipógrafo régio] Miguel 
Manescal da Costa, sobre a impressão do manuscrito Dissertação sobre o methodo de 
curar as feridas das armas de fogo; o segundo, de José Carlos Pinto de Sousa, 
solicitando a reimpressão da sua Bibliotheca Histórica, conforme o original entregue 
ao gazeteiro, e cuja primeira impressão havia sido alterada pelo oficial da Secretaria 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e censor da Gazeta [de Lisboa] Tomé Barbosa, 
sem autorização ou conhecimento do autor; o terceiro, de João Guilherme Cristóvão 
Müller, remetendo o cálculo do preço da obra [Direito Mercantil] e a dificuldade em 
encontrar exemplares das Viagens Metalúrgicas de Jans; o quarto e o quinto, 
respectivamente, de Joseph [Counide] de Saavedra e do prior do mosteiro dos 
Cartuxos de Évora frei Francisco da Purificação, ambos sobre o códice 
“Membranázio” encontrado na livraria do mosteiro dos Cartuxos de Évora, com o 
título Universalis A integra totius orbis Hydrografia as verissimam luzitanorum 
tradditionem descriptio Ferdinan du Vaz dourado cosmógrafo authore in civitate goae, anno 
1571; o sexto, do [acadêmico da Academia Real das Ciências de Lisboa] Francisco de 
Paula Travassos, sobre a presença nas sessões da Real Academia de sócios 
nomeados pelo príncipe regente [D. João] sem terem apresentado os devidos 
decretos de nomeação, sendo eles: Filipe Alberto Patrone, Paulo José Maria Ciera, 
Manoel Travassos da Costa Araújo e o atual inspector do Arsenal Real da Marinha 
[José Joaquim Ribeiro]; e o sétimo, do [inspetor do Arsenal Real da Marinha] José 
Joaquim Ribeiro, sobre a chegada de quatro caixões com plantas oriundos da Bahia, 
do Rio de Janeiro, de Pernambuco e do Pará, e a entrega de um caixote de conchas 
de tartaruga ao dr. Alexandre [Rodrigues Ferreira] para depositar no Museu. 
Anexo: folha de cálculo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 11. 
 

12-  [post. 1798, Abril, 4] 
OFÍCIO (minuta) de Antônio Mendes Franco ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar D. Rodrigo de Sousa Coutinho], sobre as observações 
realizadas a respeito da inoculação da doença das bexigas e propostas de profilaxia. 
Obs.: a certidão do bacharel médico Antônio Mendes Franco, relatando os 
procedimentos e resultados do uso de material contendo “pus para a inoculação” 
(enviada pelo médico Dr. Francisco Tavares, e nomeando o primeiro como 
primeiro-médico da Casa Real) tem data de 4 de Abril de 1798; ver “Investigador 
Português”, Janeiro de 1812, vol. 2, p. 352. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 12. 
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13-  ���� 1798, Maio, 16-[post. 1799] 
LISTAS (4) a primeira, terceira e quarta, dos livros que foram impressos por ordem 
régia; a segunda, dos livros oriundos do Brasil que foram enviados no comboio 
marítimo, a saber: Memória sobre o método económico de transportar para Portugal a 
aguardente do Brasil de João Manso Pereira; O Fazendeiro do Brasil de frei Mariano da 
Conceição Veloso; e Instrução sobre a combustão dos vegetais. 
Anexo: relação (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 13. 
 

14-  ���� [post. 1798, Junho, 30]-[ant. 1805, Janeiro, 28, Lisboa] 
REQUERIMENTOS (6) o primeiro e o segundo à rainha [D. Maria I], o terceiro e o 
quinto ao príncipe regente [D. João]; o primeiro, do oficial ordinário da Secretaria 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar Joaquim José da Costa e Sá, 
solicitando que se faça cumprir a mercê régia pela qual devem pagar-se ao 
suplicante os ordenados de oficial ordinário e de professor régio de Latinidade do 
Colégio Real dos Nobres; o segundo, do doutor João Pedro Ribeiro, solicitando 
ordens para que se apresse a mudança dos seus pertences para a cidade onde foi 
transferido por vontade régia; o terceiro, do segundo-tenente da Armada Real José 
Patrício de Sousa, solicitando o provimento no posto de primeiro-tenente da mesma 
Armada; o quarto, do autor das Obras Históricas padre Francisco do Nascimento 
Silveira ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho], solicitando autorização régia para imprimir as outras obras 
históricas de sua autoria; o quinto, do professor de Filosofia Antônio José de 
Oliveira Leite, solicitando nomeação como secretário do governo da capitania de 
Goiás, ou de outra capitania, em reconhecimento aos bons serviços prestados; e o 
sexto, do capitão de caçadores do Regimento de Vieira Telles [nomeado para o 
Pará] João da Gama Lobo ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], solicitando ordens para que o oficial - maior da Secretaria [de Estado da 
Marinha e Ultramar] entregue o volume intitulado Reflexões sobre a guerra ou Táctica 
de montar, da autoria do referido suplicante. 
Anexo: lista; escrito; requerimentos; certidões; lembretes. 
Obs.: o terceiro foi datado a partir do mês em que D. João passou a receber 
oficialmente as petições e requerimentos; o anexo do primeiro requerimento é um 
Catálogo cronológico das obras compostas e publicadas por Joaquim José da Costa e Sá até o 
ano de 1798. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 14. 
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15-  ���� [ca. 1798]-1808, Maio, 3, Oeiras do Piauí 
OFÍCIOS (4) o primeiro, de frei José Mariano [da Conceição Veloso] ao [oficial da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João Filipe da Fonseca, sobre os livros 
que se encontram prontos para serem impressos, como o das Anuidades de José 
Marco Dantas e o do Comércio Marítimo de José da Silva Lisboa, e os que faltam 
completar, como os Dicionários e Artes da Língua do Brasil e o Catecismo da mesma 
Língua; o segundo, o terceiro e o quarto ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar D. Rodrigo de Sousa Coutinho], o segundo, do corregedor da 
comarca de Leiria João José de Faria Mascarenhas e Melo, sobre os exemplares que 
recebeu acerca da Cultura das batatas, devendo ser introduzidas as sugestões 
naquela comarca; o terceiro, de José Joaquim Ribeiro, sobre a chegada de sete 
caixotes com quina de diferentes qualidades; e o quarto, do padre Joaquim José 
Pereira, remetendo a “Memória itinerária das produções inventadas no serviço do 
príncipe regente [D. João]” escrita na cidade de Oeiras [na capitania do Piauí] para 
ser apreciada e publicada. 
Anexos: lembrete, lista. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 15. 
 

16-  1799, Junho, 24, Queluz 
ALVARÁ (cópia) do príncipe regente [D. João], ordenando que a Junta do Proto-
medicato ficasse responsável pela preparação das “águas de Inglaterra” (quina) 
para consumo das Armadas Reais e nos domínios ultramarinos. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 16. 
 

17-  1799, Novembro, 22 [Lisboa] 
ESCRITO (minuta) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o Atlas recém-chegado de Petersbourg e 
enviado pelo primo D. Luís Pinto de Sousa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 17. 
 

18-  ���� 1799, Dezembro, 9, Queluz-1804, Setembro, 22, Queluz 
DECRETOS (2 cópias) do príncipe regente [D. João]; o primeiro, ordenando a 
suspensão das obras mandadas fazer por todas as Repartições do serviço real, a fim 
de se controlar o aumento das despesas já efetuadas, até estarem concluídas as 
reformas de todo o processo; e o segundo, autorizando a utilização e consumo da 
quina descoberta no Brasil em todos os hospitais e Tropas Reais e exigindo dos 
respectivos médicos e cirurgiões informações exatas a respeito dos seus efeitos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 18. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

19-  [post. 1800] 
PRÓLOGO (extrato cópia) da segunda edição da obra inglesa History of the West 
Indies, composta por M. Edward, onde se anunciam três novas espécies da cana de 
açúcar (do Malabar; Olaheiti [Tahiti]; e Batávia [Jakarta, na Indonésia]) trazidas 
pelos franceses para Martinica e dali levadas para Antigua pelo comandante 
baronete inglês sir John. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 19. 
 

20-  ���� 1801, Maio, 16, Buenos Aires – 1808, Fevereiro, 29 [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) o primeiro, de João Henrique de Sequeira ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, conde de Linhares], D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, remetendo o prospecto de uma obra sua, pronta para ser 
publicada, e solicitando a inclusão do secretário, cuja proteção espera, na lista dos 
seus subscritores; o segundo, do capitão de mar e guerra De La Bourdounaye et de 
Mouthue ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], sobre um requerimento seu dirigido ao serviço real; e o terceiro, do capitão 
da nau “Conde D. Henrique”, José Maria Dantas Pereira, remetendo o termo de 
inventário dos objetos transportados na mesma nau e que pertenciam à Sociedade 
Marítima, entre os quais se referiam desenhos das capitanias do Brasil, desde o Rio 
Grande do Sul, passando pelo Tocantins, até o Pará. 
Anexos: escritos, termo de inventário. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 20. 
 

21-  [post. 1806] 
RELAÇÃO dos livros da autoria do capitão Antônio Joaquim de Oliveira que por 
vontade régia seguiram nos Regimentos de Artilharia. 
Obs.: ver AHU_CU_Reino, cx. 302-A, pasta 15. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 21. 
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22-  [1809-1820]-1813, Dezembro, 6 [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) ao [governador do Reino e secretário dos Negócios da Guerra, 
Marinha e Ultramar] D. Miguel Pereira Forjaz; o primeiro, do [capitão de fragata e 
primeiro bibliotecário da Biblioteca da Marinha] D. Gastão Fausto da Câmara 
Coutinho, solicitando proteção contra os críticos da sua obra; o segundo, do 
[secretário da Academia das Ciências de Lisboa] Alexandre José Freire Castelo, 
solicitando providências para que se proceda à execução e organização de relações 
exatas dos Almanaques do Reino a serem compostos e impressos pela Academia; o 
terceiro, do primeiro-tenente de engenheiros Luís de Sequeira Oliva, sobre a falta de 
soda, e remetendo os resultados das experiências químicas realizadas com plantas 
marítimas; o quarto, um escrito de mister Hardz, sobre os 10 caixotes de quina 
transportados no navio “Ave Maria” e guardados nos armazéns do Arsenal Real da 
Marinha; o quinto do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
conde das Galveias [D. João de Almeida de Melo e Castro] sobre a utilização da 
semente da planta da barrilha, conforme as informações recebidas do primeiro-
tenente dos Engenheiros Luís de Sequeira Oliva; e o sexto, do [médico] Gregório 
José de Seixas, sobre experiências de desinfecção de cartas executadas pela Junta da 
Saúde Pública. 
Anexos: escrito, memória, ofício (cópia) escrito (cópia). 
Obs.: D. Gastão Fausto da Câmara Coutinho foi nomeado primeiro bibliotecário da 
Biblioteca da Marinha, sediada no Arsenal da Marinha em Lisboa, por portaria de 9 
de Maio de 1805; escritor e dramaturgo português, foi o autor da peça inaugural O 
Juramento de Numes, apresentada no Real Teatro de São João, no Rio de Janeiro, em 
1813; membro do Conservatório Real de Lisboa; em 1820, aderiu à Revolução 
Liberal portuguesa, tendo sido um dos seus poetas oficiais. 
AHU_CU_Reino, cx. 30-A, pasta 22. 
 

23-  ����1816, Outubro, 28-1821, Outubro, 8, Lisboa 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João VI]; o primeiro, de Antônio Maria da Costa e 
Sá, solicitando a nomeação como oficial supranumerário da Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar, ou amanuense da mesma Secretaria, com a pensão ou 
ordenado correspondente, em reconhecimento pelos muitos serviços prestados por 
seu pai, Joaquim José da Costa e Sá; o segundo, do livreiro Francisco de Paula, 
solicitando que José Dias Torres pague a fiança da passagem para a cidade do Pará, 
antes da sua partida no bergantim “D. João I”; o terceiro, do primeiro cirurgião do 
Hospital Militar da Marinha Jacinto da Costa, solicitando a concessão da graduação 
de primeiro-tenente da Armada Real; e o quarto, do major graduado da Brigada da 
Marinha Manuel Rodrigues Lucas de Sena, solicitando ordens para que o Gabinete 
da Ribeira das Naus lhe entregue a obra em dois volumes intitulada Artilheiro 
Constitucional Marítimo, produzida pelo suplicante e que pelo mesmo teria sido 
oferecida ao ministro da Marinha. 
Anexo: atestados, lembrete, certidões, alvará (traslado) catálogo cronológico das 
obras impressas e manuscritas; memória. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 23. 
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24-  ���� 1819, Setembro, 3-[post. 1821, Agosto, 31], Rio de Janeiro, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) o primeiro, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar no Rio de Janeiro] conde dos Arcos [D. Marcos de Noronha e Brito] ao 
[governador do Reino] D. Miguel Pereira Forjaz, remetendo pelo correio “Infante 
Dom Sebastião” 24 caixas de quina para utilização dos governadores do Reino; o 
segundo, do físico Jacinto da Costa ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro] conde dos Arcos [D. Marcos de Noronha e 
Brito], anunciando a entrega das Obras Cirúrgicas Farmacêuticas compostas por si 
para apreciação régia; e o terceiro, do primeiro redator do Diário do Governo, 
Diogo Goês Lara de Andrade, ao ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha [Joaquim José Monteiro Torres], remetendo cópia do ofício escrito ao 
revisor da Imprensa Nacional [Sr. Crispim] a respeito do cumprimento de ordens 
sobre a composição do Diário do Governo e as publicações que devem ou não 
constar do mesmo, a fim de evitar novos inconvenientes. 
Anexo: lembrete, ofício (cópia) escrito (cópia) conhecimento (2ª via). 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 24. 
 

25-  [post. 1821] 
REQUERIMENTO de José Geraldes Pinto ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar Joaquim José Monteiro Torres], solicitando ordens para que a 
Repartição da Marinha entregue ao suplicante as relações nominais, com declaração 
das suas moradas, de todos os empregados públicos das autoridades e repartições 
subalternas, para que possa fazer um Almanaque para o Reino de Portugal, como 
havia proposto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 25. 
 

26-  1823, Agosto, 5 [Lisboa] 
OFÍCIO de Joaquim Bento da Fonseca ao [secretário de estado da Guerra, 
interinamente da Marinha e Ultramar],  conde de Subserra [Manuel Inácio Martins 
Pamplona Corte Real], sobre o prémio que lhe foi atribuído pela Sociedade Real 
Marítima, Militar e Geográfica em 1806, e oferecendo um quadro que reune tudo o 
que se conhece e escreveu a respeito do sistema planetário. 
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 26. 
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27-  1824, Novembro, 11 [Lisboa]-1825, Janeiro, 11 [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, marquês de 
Palmela, [D. Pedro de Sousa Holstein], ao [secretário de estado da Guerra, 
interinamente da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de 
Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], o primeiro, remetendo 
cópia do ofício n.º 8 enviado pelo cônsul de Portugal em Baiona, Joaquim Luís da 
Cruz, em 28 de Setembro último, e as memórias que o acompanhavam, para que 
diga se lhe parece útil que se anime o sobredito cônsul a empreender a obra que 
propõem; e o segundo, sobre a necessidade de publicação regular e imediata na 
Gazeta de Lisboa de todas as medidas legislativas saídas da Impressão Régia, por 
ordem numérica, formando assim um corpo sucessivo, auxiliado pelos índices, que 
devem aparecer periodicamente na mesma gazeta. 
Anexo: lembrete, ofício (cópia) memória (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 27. 
 

28-  1825, Abril, 14 [Lisboa] 
OFÍCIO do [redator da Impressão Régia] Joaquim Antônio Xavier Anes da Costa ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro 
Torres, sobre os termos de impressão do Tratado da Urzela, conforme lhe foram 
remetidos, bem como a impressão de 500 exemplares do Tratado das Dormideiras e 
da História Natural da Urzela. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 28. 
 

29-  1825, Maio, 28, Lisboa-Agosto, 30, Lisboa 
OFÍCIOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros] conde de Porto 
Santo [Antônio de Saldanha da Gama] ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres; o primeiro, sobre o caixote 
remetido por Joaquim Pedro Casado Geraldes, do porto de Havre, com vários 
exemplares do seu Tratado Completo de Cosmografia e Geografia; e o segundo, sobre a 
divisão da Gazeta de Lisboa em duas partes distintas, oficial e não oficial, contendo 
a primeira todos os diplomas mandados publicar pelas Secretarias de Estado e 
remetidos à Secretaria da Marinha, e a segunda tudo quanto houvesse de notícias 
do Reino e do Exterior. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 29. 
 

30-  1825, Outubro, 11, Mafra 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios do Reino] José Joaquim de Almeida 
e Araújo Correia Lacerda ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres, sobre a necessidade de existir em todas as 
Repartições, Tribunais e Estabelecimentos Públicos do Reino um livro de registro 
do nome dos empregados e das suas dependências, com declaração das respectivas 
residências, para que conste do Almanaque do Reino, a publicar anualmente. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 30. 
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31-  1827, Janeiro, 25-Maio, 26 [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Antônio 
Manuel de Noronha; o primeiro, do [juiz do Arsenal Real da Marinha] Carlos [Félix 
Geraldes] May, remetendo 25 exemplares das Instruções do marechal Beresford; e o 
segundo, do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, conde do Lavradio] 
D. Francisco de Almeida Portugal, remetendo cópia de uma memória assinada por 
vários oficiais das Secretarias de Estado a respeito da necessidade e meios para 
melhorar a redação da Gazeta de Lisboa, e solicitando a sua opinião. 
Anexo: memória (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 31. 
 

32-  ����1829, Novembro, 21, Lisboa 
MEMÓRIA de Frederico Luís Guilherme de Varnhagen, sobre os descobrimentos 
modernos realizados no campo da Química e os resultados da conversão da goma. 
Obs.: Frederico Luís Guilherme de Varnhagen, engenheiro militar alemão, viajou 
para o Brasil com o propósito de restaurar e ampliar a Real Fábrica de Ferro de São 
João de Ipanema, localidade onde em 1816 nasceria o futuro historiador Francisco 
Adolfo de Varnhagen, filho do seu casamento com Maria Flávia de Sá Magalhães. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 32. 
 

33-  1832, Fevereiro, 28, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros] visconde de Santarém 
[Manuel Francisco de Barros e Sousa de Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa] 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros], sobre a carta que dirige à Legação portuguesa 
em Paris, encomendando o envio de dois exemplares da obra Histoire des Colonies 
pénales de l’Angleterre dans l’Australie, solicitada pelo referido secretário de Estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, pasta 33. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 31 (1607-1911) 
N.º de pastas descritas: 62 
Assuntos: contrato, direitos e lotação do sal; sal para as capitanias e portos do Brasil; 
armamentos; Santa Casa da Misericórdia; pagamento de juros; Provedoria da Saúde; 
saboarias do Reino; vinho; peste no Mediterrâneo; farmacopeia. 
 

1-  [ant. 1607, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO do proprietário de marinhas de sal na vila de Aveiro Pedro de 
Figueiredo de Oliveira ao rei [D. Filipe II] solicitando licença para arrendá-las. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 1. 
 

2-  1643, Abril, 22, Lisboa. 
ALVARÁ (cópia) do rei [D. Filipe III] referente ao pagamento de certa quantia a 
Joanes del Rone por venda de armas e que se lhe prometera pagar em forma de sal, 
o que não havia ainda acontecido. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 2. 
 

3-  [ant. 1643, Novembro, 5] 
ESCRITO de Bartolomeu de Araújo a Antônio Prego Velho para que remetesse 
algumas cartas e cobrasse a devida certidão das embarcações que iriam carregar o 
sal para as Ilhas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 3. 
 

4-  [ant. 1643, Novembro, 28] 
REQUERIMENTO de Martim Afonso da Costa ao rei [D. Filipe III], solicitando 
provisão a fim de que pudesse exigir de Diogo Lopes Caminha o pagamento dos 
direitos do sal. 
Anexo: requerimentos, mandado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 4. 
 

5-  ����1677, Janeiro, 28 
RELAÇÃO das quantidades de sal embarcadas em diferentes embarcações para os 
vários portos do Brasil, constando os nomes delas e os de seus mestres. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 5. 
 

6-  1695, Fevereiro, 10 [Lisboa]. 
ESCRITO do [secretário de Estado] Mendo de Fóios Pereira ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], conde de Alvor, [D. Francisco de Távora], informando que, 
por vontade régia, não foram alteradas as condições do contrato do sal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 6. 
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7-  [ant. 1700] 
REQUERIMENTO ao provedor e mais irmãos da Mesa da Santa Casa da 
Misericórdia, solicitando que se satisfizesse ao licenciado Antônio Álvares de 
Afonseca com a maior brevidade possível. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 7. 
 

8-  1739, Maio, 8, Lisboa. 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V], sobre o pagamento, por 
parte daquele Conselho, das dívidas que tinha para com a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa. 
Anexo: requerimento, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 8. 
 

9-  [post. 1744] 
REQUERIMENTOS (2) do mestre do barco “Nossa Senhora do Rosário e Almas”, 
José da Costa Rona, e do mestre do iate “Nossa Senhora do Cabo e Santo Antônio e 
Almas”, Joaquim da Costa Rona, ao rei [D. João V]; o primeiro, solicitando licença 
para embarcar o sal da lotação de seu barco, que comprou para levar a Peniche; e o 
segundo, solicitando licença para vender o sal que comprou, da lotação de seu 
barco, dentro do disposto no Regimento do Sal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 9. 
 

10-  [ant. 1745, Agosto, 12]-[ant. 1746, Setembro, 10] 
REQUERIMENTOS (3) do Provedor e irmãos da Mesa da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa ao rei [D. João V], solicitando pagamento de juros que lhes 
eram devidos por diferentes pessoas ou instituições. 
Anexo: requerimento, cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 10. 
 

11-  ����[ant. 1761, Fevereiro, 11]-[ant. 1780, Abril, 4] 
REQUERIMENTOS (7) do Provedor e irmãos da Mesa da Casa da Misericórdia de 
Lisboa ao rei [D. José I] e à rainha [D. Maria I], solicitando, sucessivamente: padrão 
para que pudessem cobrar juros que lhes eram devidos; assento para serem os 
administradores do Hospital Real de Todos os Santos; certidão sobre contratos que 
se arrematavam pelas Juntas da Fazenda das capitanias do Ultramar; e assento em 
seu nome de juros acertados com a Irmandade de São Francisco Xavier. 
Anexo: relação, provisões, requerimentos, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 11. 
 

12-  1764, Setembro, 25, [Lisboa]. 
AVISO do [secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião 
José de Carvalho e Melo], a Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira, para que 
informasse sobre a conta do provedor do guarda-mor da Saúde da Vila Nova de 
Portimão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 12. 
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13-  1766, Dezembro, 18, Lisboa. 
OFÍCIO de José Francisco da Cruz Alagoa e Bartolomeu José Nunes Cardoso 
Giraldes ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião 
José de Carvalho e Melo], sobre os títulos e direitos dos donatários das saboarias 
do Reino e seus domínios, referindo que as mesmas se encontravam na posse da 
Casa de Alorna e que o seu administrador era Inácio Pedro Quintela. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 13. 
 

14-  [ant. 1768, Janeiro, 18]-[ant. 1780, Março, 6] 
REQUERIMENTOS (4) do mestre do iate “Nossa Senhora da Pobreza e Nossa 
Senhora do Rosário”, Joaquim dos Santos; do mestre do iate “Jesus, Maria, José e 
Senhora do Cabo”, Antônio José Pardal; do mestre fabricante de botões de estanho 
Paulo José da Rocha e do capitão Manuel Dias ao rei [D. José I] e à rainha [D. Maria 
I], solicitando, sucessivamente: os dois primeiros, compra de sal para levar para o 
norte; o terceiro, que fosse nomeado mestre da Real Fábrica de Botões, por meio do 
Real Arsenal do Exército; e o último, uma certidão que comprovasse a sua 
arrematação, do [secretário de Estado dos Negócios do Reino e da Fazenda Real 
em Lisboa, José] Antônio Salter de Mendonça. 
Anexo: requerimentos, aviso, abaixo-assinado, certidão, ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 14. 
 

15-  1771-Julho, 2 [Lisboa]-1777, Junho, 18 [Lisboa]. 
BALANÇOS (4) de entrada e saída do cofre da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, sob a responsabilidade dos sucessivos provedores: D. Luís da Câmara 
Coutinho e Luís Diogo Lobo da Silva. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 15. 
 

16-  1771, Agosto, 26, Lisboa. 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José I], sobre a solicitação feita 
pelo provedor e os irmãos da Mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que, 
como administradores do Hospital Real de Todos os Santos e da Casa dos 
Expostos, pedem que se ordene apostila em favor destas instituições, para que 
recebam os juros que lhes são devidos. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 16. 
 

17-  [post. 1771] 
INFORMAÇÃO sobre a implantação do direito do real de água, em 1636, e sua 
legitimação pelo regimento de 1643 e que era cobrado sobre as canadas de vinho 
vendido, opinando o autor que, atualmente, a cobrança se fizesse, não mais por 
aquele regimento, e sim pelo de 1771. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 17. 
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18-  ����[post. 1777, Fevereiro, 24, Lisboa]. 
ALVARÁ (minuta) da rainha [D. Maria I] sobre o comércio do sal na capitania do 
Grão Pará e Maranhão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 18. 
 

19-  1777, Dezembro, 30, Lisboa. 
RELAÇÃO das perguntas feitas pelo intendente geral dos Contrabandos Diogo 
Inácio de Pina Manique e das respostas dadas pelo alemão, vendedor de 
quinquilharias em Lisboa, João Novaca, preso na cadeia do Castelo por estar 
angariando grumetes e marinheiros portugueses para naus holandesas que se 
encontravam no porto de Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 19. 
 

20-  1778, Novembro, 2, Lisboa. 
CERTIDÃO passada por Joaquim José Mascarenhas das declarações dos: mestre 
sapateiro Manuel da Silva; mestre serralheiro Luís Antônio; mestre ferrador 
Antônio Rodrigues; mestre marceneiro Antônio Batalha; e mestre sapateiro 
Antônio Ferreira, todos empregados no Arsenal Real do Exército; e mais Francisca 
Teresa, viúva de Anacleto Pedro, de que haviam tomado meninos enjeitados da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para serem ajudantes deles, fosse em seus 
ofícios, fosse em suas casas, ensinando-lhes alguns, além do ofício, a ler e a 
escrever. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 20. 
 

21-  1783, Fevereiro, 15, Lisboa-1787, Maio, 16, Lisboa. 
OFÍCIOS (3) do intendente geral da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar Martinho de Melo e 
Castro], sobre notícias de uma epidemia que grassava no campo de São Roque, em 
Cádis e em povoações vizinhas, afirmando ter mandado averiguar no Algarve a 
veracidade daquelas notícias. 
Anexo: circular. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 21. 
 

22-  1784, Outubro, 5, Faro-1786, Julho, 4, Faro. 
OFÍCIOS (2) do [governador interino de armas do Algarve] D. Bruno de Sousa 
Henriques de Almeida ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar Martinho de Melo e Castro], sobre a quarentena e outras precauções 
tomadas a respeito da peste que grassava nos portos do Mediterrâneo. 
Anexo: ofícios (cópias), circular. 
Obs.: documento em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 22. 
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23-  1787, Maio, 21, Tavira. 
CARTA do guarda-mor provedor da Saúde de Tavira Antônio Xavier de Oliveira 
Corte Real à rainha [D. Maria I], sobre a quarentena e outras precauções tomadas a 
respeito da peste que grassava nos portos do Mediterrâneo. 
Anexo: ofício  
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 23. 
 

24-  1787, Setembro, 29, Faro-1788, Abril, 10, São João da Foz. 
OFÍCIOS (2) do bispo do Algarve e dos guardas-mores da Saúde da cidade do 
Porto, José Cirne de Sousa de Madureira e Diogo Leite Pereira de Melo, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar Martinho de Melo e 
Castro], sobre a quarentena e outras precauções tomadas a respeito da peste que 
grassava nos portos do Mediterrâneo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 24. 
 

25-  1791, Julho, 22-Agosto, 12, Cádis. 
OFÍCIOS (2) do [administrador e contador do sal] Henrique Ribeiro Neves ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar Martinho de Melo e 
Castro]; o primeiro, encaminhando o mapa dos fretes do sal para os portos da 
Galícia e das Astúrias; e o segundo, sobre as soluções que dera para as reclamações 
dos mestres dos navios quanto à distribuição daquele produto. 
Anexo: mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 25. 
 

26-  1791, Agosto, 12, Faro. 
OFÍCIO de Jacques Phillipe de Landerzet ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar Martinho de Melo e Castro], sobre a quarentena e outras 
precauções tomadas a respeito da peste que grassava nos portos do Mediterrâneo. 
Anexo: ofícios. 
Obs.: doc. anexo em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 26. 
 

27-  1791, Outubro, 22, Lisboa. 
OFÍCIO do intendente geral da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar Martinho de Melo e Castro], sobre 
um requerimento do dinamarquês Hans Christian Holdt, que queria vender no 
porto de Lisboa a carga de sal obtida em Setúbal. 
Anexo: requerimento, relação (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 27. 
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28-  [post. 1794, Janeiro, 7, Lisboa]. 
OFÍCIO ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar Martinho de 
Melo e Castro] sobre a Farmacopéia Geral do Reino, publicada a 7 de janeiro do ano 
corrente, criticando-a por várias razões, entre elas, seus autores suporem 
conhecimentos de Botânica e Química que os boticários, em geral, não tinham; 
outro defeito, desconhecer os diferentes climas dos domínios ultramarinos e 
também não ter sido obedecida a ordem do rei D. José, pela qual incumbira da sua 
redação a Faculdade de Medicina, determinando a aprovação pela Congregação 
Geral das Ciências Naturais; por fim, alude ao aperfeiçoamento dos médicos, 
cirurgiões, boticários, químicos e naturalistas. 
Obs.: doc. incompleto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 28. 
 

29-  1800, Abril, 7, Porto-Outubro, 15, Porto. 
OFÍCIOS (3) de D. João Correia de Sá ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a quarentena e outras 
precauções tomadas a respeito da peste que grassava nos portos do Mediterrâneo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 29. 
 

30-  1800, Setembro, 19, Lisboa. 
OFÍCIOS (2) do intendente geral da Polícia Diogo Inácio de Pina Manique ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, sobre a quarentena e outras precauções tomadas a respeito da peste que 
grassava nos portos do Mediterrâneo. 
Anexo: ofício (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 30. 
 

31-  1800, Outubro, 10, Porto. 
OFÍCIO do desembargador dos Agravos da Casa da Suplicação, corregedor e 
provedor da comarca [do Porto], Francisco de Almada e Mendonça, sobre a 
quarentena e outras precauções tomadas a respeito da peste que grassava nos 
portos do Mediterrâneo. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 31. 
 

32-  1801, Dezembro, 10, Tavira. 
OFÍCIO do monteiro-mor do Reino, [conde de Castro Marim, D. Francisco de Melo 
da Cunha] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sobre a 
quarentena e outras precauções tomadas a respeito da peste que grassava nos 
portos do Mediterrâneo. 
Anexo: lembrete, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 32. 
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33-  [ant. 1803, Janeiro, 28-Setembro, 26] 
REQUERIMENTOS (2) do negociante da cidade do Porto Francisco José de Moura 
e de João Alves dos Santos ao príncipe regente [D. João], pedindo provisão a 
confirmar suas nomeações para feitores do sal. 
Anexo: bilhetes, carta, requerimentos, ofício (cópia), certidão, provisão, atos de 
nomeação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 33. 
 

34-  1804, Agosto, 23 [Lisboa] 
OFÍCIO de Antônio de Araújo de Azevedo ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], sobre reclamações do superintendente do sal de Setúbal 
relativas à suspeita de contrabando do produto naquele porto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 34. 
 

35-  1805, Janeiro, 3 [Lisboa] 
OFÍCIO do inspetor dos lazaretos, J. Cesar, ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], enviando cópia dos artigos fundamentais para o serviço 
de saúde elaborados pelo desembargador conselheiro Sachetti, que para tal se 
inspirou nos regulamentos de saúde do Mediterrâneo, em especial de Marselha, no 
tocante à inspeção dos navios, das mercadorias, à quarentena, etc. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 35. 
 

36-  [ant. 1807, Novembro, 29] 
REQUERIMENTO do comprador da Real Ucharia do príncipe regente [D. João], 
Domingos de Moraes, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior],solicitando autorização para construir uma barraca junto à Ribeira Nova, 
por detrás da igreja de São Paulo, para melhor poder reunir os mantimentos e 
gêneros que costuma comprar para a família real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 36. 
 

37-  1816, Março, 27 [Lisboa]. 
CARTA da Junta Governativa de Portugal ao príncipe regente [D. João], sobre a 
criação de uma junta interina de Saúde Pública por parte dos governadores do 
Reino, o que tinha provocado protestos por parte do Senado da Câmara de Lisboa.  
Anexo: consultas (cópias), cartas, informações, ofícios, relações, memória. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 37. 
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38-  1816, Maio, 31 [Lisboa]. 
CARTA da Junta Governativa de Portugal ao príncipe regente [D. João], sobre o 
requerimento de João Rodrigues Torres, no qual solicitava que lhe fosse paga a 
quantia devida pelo sal que havia vendido à repartição da Marinha em 1807. 
Anexo: ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 38. 
 

39-  [post. 1816] 
REQUERIMENTO do capitão de uma das companhias das Ordenanças a Cavalo 
do termo de Silves, Joaquim Gonçalves Vieira, ao príncipe regente [D. João], 
solicitando os papéis que comprovavam sua nomeação para guarda-mor da Saúde 
de Silves. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 39. 
 

40-  [ant. 1817, Janeiro, 11] 
REQUERIMENTO dos guardiães, mestres e contra-mestres do caíque e iate do 
Reino do Algarve ao príncipe regente [D. João], solicitando que lhes fosse 
completado o pagamento da gratificação ajustada para irem à Corte do Rio de 
Janeiro levar a notícia da restauração do Algarve. 
Anexo: provisões, alvarás (pública forma), certidões, cartas, consulta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 40. 
 

41-  1817, Agosto, 2, Tavira 
OFÍCIO do coronel encarregado da Comissão interina das Armas do Algarve, 
Francisco José da Fonseca, ao [governador do Reino e secretário da Marinha e 
Ultramar, dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho 
Barreto de Sá e Resende, comunicando haver mandado retirar-se do porto de Faro 
e ir apresentar-se em Tavira para a devida vistoria o corsário português “Piedade”, 
de que é comandante Antônio Vicente Escarniche, uma vez que vinha de Argel, 
onde já se confirmara a peste. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 41. 
 

42-  1818, Agosto, 14, Lisboa-1820, Setembro, 28, Lisboa. 
REPRESENTAÇÕES (3) da Junta da Saúde Pública ao rei [D. João VI]; a primeira, 
sobre o requerimento do meirinho da saúde do porto de Albufeira, José Leote, e do 
guarda bandeira do mesmo porto, Tomás José, pedindo remuneração pelos 
serviços extraordinários que fizeram em razão da peste; a segunda, sobre as 
providências para o estabelecimento do cordão sanitário no Algarve; e a terceira, 
sobre a correspondência das várias autoridades encarregadas de combater a peste. 
Anexo: lembrete, edital, circulares (cópias), ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 42. 
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43-  [ant. 1818, Novembro, 9] - [ant. 1822, Julho, 3] 
REQUERIMENTOS (3) do marinheiro do Algarve Manuel Viegas Esperança, do 
secretário da Comissão do Ramo de Saúde Pública, Francisco de Assis e Costa, e de 
Antônio Correia Taborda ao rei [D. João VI], solicitando, respectivamente: o 
primeiro, postos para os filhos no Exército; o segundo, um ordenado na forma dos 
de seus antecessores; e o terceiro, que fosse analisado o seu plano de 
melhoramentos do Ramo da Saúde Pública do Algarve. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 41. 
 

44-  1819, Outubro, 26, Lisboa. 
CONSULTA do Desembargo do Paço ao rei [D. João VI], sobre a representação da 
Junta da Saúde Pública no sentido de se proibir a Feira da Golegã, por causa da 
peste. 
Anexo: representação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 44. 
 

45-  [1821, Julho, 4]-[1824, Agosto, 30]. 
REQUERIMENTOS (3) de Bento Alves da Silva Canedo, de alguns mestres e 
contramestres de número reformados do Algarve e do ex-secretário deputado da 
Junta da Saúde Pública, Luís Antônio Rebelo da Silva, ao rei [D. João VI], 
solicitando: o primeiro, licença para ir ao Rio de Janeiro sem passaporte; os 
segundos, que passassem à folha de pagamento da Ribeira, saindo da do Algarve, 
pois já lhes tinha sido decretada tal vantagem, por serviços voluntários prestados; 
o terceiro, expondo os serviços do suplicante e pedindo sua reintegração no 
emprego do qual fora afastado. 
Anexo: requerimentos, portarias, portaria (cópia), lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 45. 
 

46-  [ant. 1821, Outubro, 15, Lisboa] 
OFÍCIO do desembargador conselheiro e vereador do Senado da Câmara de 
Lisboa José Inácio de Mendonça Furtado ao [secretário de Estado da Guerra], 
conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], solicitando o 
pelouro de provedor-mor da Saúde. 
Anexo: lembrete, carta, anúncio (impresso). 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 46. 
 

47-  1822, Janeiro, 8, Queluz. 
PORTARIA do [secretário de Estado da Guerra] José Cândido Xavier, transmitindo 
ordens reais para que se remetesse à Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar o 
ofício do brigadeiro encarregado do governo de armas do Algarve, que 
acompanha o ofício do cônsul português em Gibraltar, sobre já se achar suspenso o 
cordão de isolamento que se havia estabelecido nas fronteiras de Portugal, 
tornando-se livre a comunicação com Espanha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 47. 
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48-  1822, Outubro, 27, Porto.  
OFÍCIO do provedor da Nacional e Real Administração dos Expostos da cidade do 
Porto, João Teixeira de Melo, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Inácio [José] da Costa Quintela, enviando a extração da conta das 
despesas daquela instituição, desde Julho até Setembro daquele ano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 48. 
 

49-  1823, Setembro, 1, Tavira-1824, Setembro, 23, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (2), o primeiro, do governador de armas do Algarve José Correia de Melo 
e o segundo, do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], marquês de 
Palmela, [D. Pedro de Sousa Holstein], ao [secretário de estado da Guerra, 
interinamente da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de 
Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real]; o primeiro, sobre a 
necessidade da colaboração de duas lanchas guarnecidas de dois marinheiros para 
auxiliar o serviço de barcas em quarentena no porto de Tavira; e o segundo, sobre 
a necessidade de se tornar público o fato de que não eram verdadeiras as notícias 
sobre a existência de epidemia em Torres Vedras. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 49. 
 

50-  1824, Outubro, 27, Lisboa. 
CARTA da Comissão do Ramo da Saúde Pública ao rei [D. João VI], enviando 
exemplar do edital relativo às medidas de cautela aplicadas às embarcações, 
pessoas e gêneros vindos da Carolina do Sul, em razão das advertências feitas 
pelos cônsules portugueses de Filadélfia e de Nova Iorque. 
Anexo: edital (impresso). 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 50. 
 

51-  [ant. 1824, Novembro, 22]-[ant. 1825, Julho, 2] 
REQUERIMENTOS (3) de Antônio Gonçalves Casado, do segundo tenente da 
Armada Real Joaquim do Ó e do capitão de um dos regimentos das Ordenanças da 
Corte, Narciso Manuel Antunes, ao rei [D. João VI], solicitando, respectivamente: o 
primeiro, pagamento de serviços prestados no Real Arsenal do Exército e na Casa 
do Infantado; o segundo, pagamento dos serviços no posto de primeiro tenente; e o 
terceiro, a sua nomeação para o posto de tenente nos Estados da Índia. 
Anexo: requerimento, certidões, atestado, cartas patentes, alvará em pública forma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 51. 
 

52-  1825, Julho, 29, Porto-Agosto, 29 [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do escrivão da Santa Casa da Misericórdia do Porto, Francisco 
Barroso Pereira, e do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], conde de 
Porto Santo, [Antônio de Saldanha da Gama], o primeiro, remetendo os mapas da 
receita e despesa daquela entidade, de 1 de Julho de 1824 a 30 de Junho de 1825; e o 
segundo, restituindo uma representação da Comissão do Ramo da Saúde Pública. 
Anexo: mapas (impressos), lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 52. 
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53-  [ant. 1825, Novembro, 21] 
REQUERIMENTO do proprietário do ofício de guarda da bandeira do Juízo da 
Saúde da cidade de Lagos, José de Jesus Ramos, ao príncipe regente [D. João], 
solicitando, por ser muito pobre, isenção do pagamento dos direitos para que lhe 
fosse passada a carta competente ao seu ofício. 
Anexo: lembrete, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 53. 
 

54-  [ant. 1826, Outubro, 10]-[1827, Fevereiro, 14] 
REQUERIMENTOS (3) de José de Sousa e Oliveira Sobrinho, do delegado da 
Saúde no Algarve e corregedor de Faro, bacharel Simão Antônio de Liz Lemos, e 
do ex-oficial da secretaria da Comissão do Ramo da Saúde, Ceslau do Espírito 
Santo Costa Freire, à princesa regente [D. Isabel Maria], solicitando: o primeiro, 
concessão de aforamento no termo de Leiria para estabelecer umas marinhas de 
sal; o segundo, confirmação naquele emprego, que lhe estava sendo negada pela 
Comissão de Saúde; e o terceiro, que lhe fosse pago o que ainda deviam de seu 
ordenado como oficial daquela secretaria. 
Anexo: certidão, carta, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 54. 
 

55-  1827, Agosto, 2 
REQUERIMENTO do meirinho e guarda bandeira do Juízo da Saúde da cidade de 
Lagos, Antônio de Jesus Fatia, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar Inácio da Costa Quintela], sobre sua contenda com José de Jesus Ramos, 
a propósito do posto de guarda bandeira do Juízo da Saúde daquela cidade. 
Anexo: cartas, requerimento, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 55. 
 

56-  [ant. 1827, Setembro, 22]-[1828, Maio, 17] 
REQUERIMENTOS (2) dos sucessivos secretários deputados da Junta da Saúde 
Pública de Portugal, bacharel Antônio Rebelo da Silva e o doutor Joaquim Xavier 
da Silva, aos reis [D. Pedro IV] e [D. Miguel], respectivamente, solicitando, o 
primeiro, o cargo de intendente do ouro de Lisboa, que se achava vago; e o 
segundo, uma licença de três meses para fazer uso de águas termais, férreas e do 
mar, visando a cura de seus males artrítico-reumáticos. 
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 56. 
 

57-  1828, Outubro, 15, Lisboa. 
CARTA (cópia) da Comissão de Saúde Pública ao rei [D. Miguel], encaminhando 
os mapas da receita e despesa daquela comissão nos anos de 1825 a 1828. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 57. 
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58-  1832, Junho, 5, Cartaxo. 
OFÍCIO do juiz de fora Antônio Correia Neves ao secretário de Estado dos 
Negócios do Reino, conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], 
encaminhando relação das precauções a serem tomadas contra o perigo do 
contágio da cólera morbus, em razão da ordem que recebera a respeito. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 58. 
 

59-  1833, Janeiro, 26, Lisboa. 
CARTA da Comissão de Saúde Pública ao rei [D. Miguel], comentando a 
representação dos moradores da costa do Castelo, da Mouraria e adjacências, em 
Lisboa, sobre os incômodos que vinham sofrendo, em razão da sujidade dos 
depósitos daquele castelo. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 59. 
 

60-  1833, Outubro, 8 [Lisboa]. 
OFÍCIO do [secretário de Estado da Guerra] José Cândido Xavier ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Francisco Simão Margiochi, 
comunicando haver recebido notícias da parte de Lord Rupell, de que o porto de 
Londres já estava livre da cólera morbus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 60. 
 

61-  1833, Dezembro, 12 [Lisboa]. 
OFÍCIO do [secretário da Fazenda] José da Silva Carvalho ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar] Francisco Simão Margiochi, encaminhando 
cópia dos decretos sobre a venda do sabão. 
Anexo: decreto (cópia), provisão (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 61. 
 

62-  1911, Julho, 14, Lisboa. 
OFÍCIO do advogado brasileiro Alberto de Oliveira Maia ao provedor da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, solicitando uma certidão sobre uma justificação de 
morgado, feita por Salvador Correia de Sá, em 1668, em Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 62. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 32 (1699-1833) 
N.º de pastas descritas: 48 
Assuntos: tabaco; contrabando de tabaco; perturbações da ordem pública; obras e 
melhoramentos; apólices de seguro; mosteiro de Alcobaça; Inconfidência Mineira; comércio 
do Brasil; cartas marítimas; Sociedade Real Marítima, Militar e Geográfica; teatro de São 
Carlos; casas de sorte; disposições sobre incêndios; artes cénicas; sociedades secretas; 
telégrafo. 
 

1-  1699, Julho, 25, Lisboa 
CARTA RÉGIA do rei D. Pedro II ao juiz de fora de Vila Franca Valério Pimenta 
Antas, ordenando que se façam diligências naquela vila e arredores para que se 
informe a melhor forma de se proceder a implementação do tributo do tabaco, 
visto a necessidade de se ter verba para sustentar a artilharia e militares do Reino, 
dada a instabilidade da situação na Europa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 1. 
 

2-  [post. 1736, Abril, 4] 
INFORMAÇÃO sobre os presos no Juízo da Conservatória e no Juízo Eclesiástico 
por causa do distúrbio ocorrido na unidade em 4 de Abril de 1736. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 2. 
 

3-  1738-1816 
OFÍCIOS (4), alguns dirigidos ao [governador do Reino e secretário da Marinha e 
Ultramar, dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho 
Barreto de Sá e Resende, sobre as obras no terreiro público de Lisboa e em um dos 
edifícios que lá se encontra. 
Anexo: informação, lembrete, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 3. 
 

4-  ����1739, Março, 8, Lisboa 
DECRETO do rei D. João V, solicitando parecer do Conselho Ultramarino sobre a 
consulta inclusa, da Junta da Administração do Tabaco, a respeito do requerimento 
dos contratadores do tabaco do triênio passado, que pedem para se lhes levar em 
conta, no preço do mesmo, a quantia de dez mil cruzados, por se lhes haver 
tomado a nau de licença “Nossa Senhora da Nazaré, Purificação e Bom Despacho”. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 4. 
 

5-  ����[post. 1740, Novembro, 6] – [post. 1766] 
MEMÓRIAS sobre a cultura do tabaco, como é praticada na Holanda, Mariland e 
no Brasil; como se deve preparar as terras; e a lavoura. 
Anexo: ofício (extrato), instruções, decreto (cópia). 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 5. 
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6-  1769, Janeiro, 2-10, Madri 
OFÍCIOS (3) do [embaixador português na Espanha] Aires de Sá e Melo ao 
marquês de Grimaldi e ao [secretário de Estado do Reino], conde de Oeiras, 
[Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a captura do padre Manuel Caetano de 
Albuquerque, um dos chefes da sedição de Coimbra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 6. 
 

7-  ����1770, Abril, 9, Lisboa 
DECRETO (cópia) do rei [D. José], abolindo os direitos que o tabaco em folha e os 
que chegam da América pagam na Alfândega do Tabaco. 
Anexo: decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 7. 
 

8-  1770, Setembro, 23, Lisboa 
CONSULTA (reformada) da Junta da Administração do Tabaco ao rei [D. José], 
sobre uma outra consulta em que se analisaram as providências necessárias para a 
boa administração das Saboarias do Reino e seus domínios, e tudo o que é preciso 
para que os contratadores do tabaco nomeados para tal administração há dois anos 
atrás possam cumprir seus deveres, visto não saberem o que ficou resolvido na 
primeira consulta. 
Anexo: consulta (cópia), termo (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 8. 
 

9-  1770, Novembro, 13, Lisboa 
APÓLICE do seguro concedido a Paulo Jorge de umas fazendas que transportará 
de Estocolmo para Lisboa. 
Anexo: condições do seguro, informações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 9. 
 

10-  1772, Abril, 18, Lisboa 
OFÍCIO do superintendente geral dos Contrabandos Diogo Inácio de Pina 
Manique ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar Martinho 
de Melo e Castro], sobre a diligência para apreender o contrabando, 
principalmente de tabaco, praticado pelos criados dos ministros estrangeiros na 
sexta-feira da paixão, junto a Igreja do Convento das Necessidades. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 10. 
 

11-  ����1776, Março, 9, Salvaterra de Magos 
DECRETO (cópia) do rei [D. José], regulando os preços e os direitos pagos pelo 
tabaco, vindo principalmente do Brasil, quando entra na Alfândega em Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 11. 
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12-  1776, Maio, 7, Castro Marim 
OFÍCIO do armador-mor ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, remetendo correspondências e tabaco, 
conforme lhe foi ordenado por avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 12. 
 

13-  1778, Outubro, 10, Queluz 
DECRETOS (cópias) da rainha [D. Maria I], concedendo aos contratadores do novo 
assento dos tabacos da Espanha condições especiais para venderem mangotes do 
tabaco de refugo e regulando a forma como tal deve ser feito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 13. 
 

14-  1778, Outubro, 10, [Lisboa] 
OFÍCIO do escrivão da Alfândega de Belém Joaquim José de Abreu ao conselheiro 
administrador geral da Alfândega Joaquim Inácio da Cruz Sobral, sobre o navio 
sueco “Zacarias”, aprisionado pela fragata de guerra inglesa “Pelican” com carga 
de tabaco, o qual foi conduzido a Lisboa pelos ingleses, com o objetivo de ser 
levado a Londres e não ao seu destino em Morles, e que, por conta da forma como 
chegou a esta Corte, não pode dar entrada no porto, uma vez que navega com 
bandeira sueca mas tem como mestres um inglês da fragata “Pelican” e um sueco 
que se recusa a aceitar a situação provocada pelos ingleses. 
Anexo: ofício, auto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 14. 
 

15-  [post. 1785, Novembro, 26, Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra] Aires de Sá e 
Melo, sobre a informação do intendente geral da Polícia Diogo Inácio de Pina 
Manique, acerca do contrabando do tabaco nas fronteiras com a Espanha, 
principalmente no lugar de Rubiães, Santiago de Rubiães e Meaos. 
Anexo: ofícios, aviso (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 15. 
 

16-  1786-1793, Faro, Tavira 
OFÍCIOS (10) do [governador interino de Armas do Algarve] Bruno de Sousa 
Henriques de Almeida; do conde de Vale de Reis [D. Nuno José Fulgêncio]; do 
[comandante interino das tropas, praças e fortalezas do Reino do Algarve] 
Teodósio da Silva Reboxo; entre outros, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, remetendo caixotes com tabaco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 16. 
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17-  1788, Maio, 13, Vila Real de Santo Antônio 
OFÍCIO de Francisco de Mendonça Pessanha Mascarenhas ao conde de Vale de 
Reis [D. Nuno José Fulgêncio], remetendo memória do visitador da administração 
dos tabacos do Reino de Espanha, tenente Estevão de Nava. 
Anexo: memória. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 17. 
 

18-  1789, Dezembro, 30, Alcobaça 
OFÍCIO de frei Manuel de Figueiredo ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre o sino que se mandou 
fundir novamente e entregar no mosteiro de Alcobaça, por estar o outro partido. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 18. 
 

19-  ����1790, Outubro, 15, [Lisboa] 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro ao [governador de Minas Gerais], visconde de 
Barbacena, [Luís Antônio Furtado de Mendonça], acusando o recebimento da 
correspondência do dito governador, com as deliberações para as câmaras das 
vilas de Minas Gerais, após as ações ocorridas em 1789 [a inconfidência mineira], e 
ordenando que não suspenda a derrama, como tinha sido feito, e informe com 
brevidade os acontecimentos à rainha D. Maria I. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 19. 
 

20-  1791, Dezembro, 22, Lisboa 
CONSULTA da Junta da Administração do Tabaco à rainha [D. Maria I], sobre a 
carta do provedor da Alfândega do Tabaco acerca da necessidade que há de um 
escaler para as diligências da Junta e da Alfândega, por se haver arruinado o único 
existente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 20. 
 

21-  ����[ant. 1795] 
MEMÓRIA do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro ao cônsul inglês, queixando-se da intromissão dos 
navios ingleses nos principais portos do Brasil, onde fazem o comércio direto de 
fazendas, açúcar e tabaco, deixando de fora Portugal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 21. 
 

22-  1798, Maio, 17 
OFÍCIO de Dupuis sobre o estabelecimento do depósito das cartas marítimas. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 22. 
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23-  1798, Junho, 30, Lisboa 
ALVARÁ (minuta) da rainha [D. Maria I], criando a Sociedade Real Marítima, 
Militar e Geográfica, para o desenho, gravura e impressão das cartas hidrográficas, 
geográficas e militares. 
Anexo: recibo, catálogo, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 23. 
 

24-  1799, Outubro, 22, Mafra 
CARTA RÉGIA (cópia) do príncipe regente [D. João] ao abade do mosteiro de 
Santa Maria de Alcobaça, sobre as obras no porto de São Martinho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 24. 
 

25-  [post. 1800, Julho, 31] 
REQUERIMENTO de Francisco de Melo, napolitano, ao príncipe regente [D. João], 
solicitando ser solto do Presídio da Trafaria, visto estar preso há mais de dois 
meses, e entrega de sua embarcação com carga de tabaco. 
Anexo: certidões, ofício, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 25. 
 

26-  1802, Janeiro, 4, [Lisboa] 
OFÍCIO de Francisco de Paula Travassos ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e 
Souto Maior], sobre os prêmios a serem distribuídos aos sócios que mais se tenham 
empenhado nos trabalhos da Sociedade Real Marítima. 
Anexo: relação. 
Obs.: doc. impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 26. 
 

27-  ����[post. 1802] 
REQUERIMENTO do empresário do Real Teatro de São Carlos, Francisco Antônio 
Lodi, ao príncipe regente [D. João], solicitando aviso da Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar aos governadores das capitanias do Brasil, com exceção de Rio 
de Janeiro, Pernambuco e Bahia, para que possa estabelecer também nelas casas de 
sorte. 
Anexo: avisos (cópias), requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 27. 
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28-  1803, Março, 30, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de Balsemão, [Luís 
Pinto de Sousa Coutinho], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], sobre a resolução de 10 de Janeiro de 1803, tomada sobre a consulta 
encaminhada pelo Senado da Câmara de Lisboa, para que se tomem as 
providências necessárias para acudir aos incêndios. 
Anexo: carta (cópia), lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 28. 
 

29-  1804, Julho 17, [Lisboa] 
CARTA do secretário do Conselho Ultramarino, Francisco de Borja Garção 
Stockler, ao príncipe regente [D. João], informando não haver registro nos livros da 
secretaria do Conselho Ultramarino que o bacharel Jacinto Pais Moreira de 
Mendonça tenha servido de superintendente do tabaco da província do Alentejo 
no período que indica, de Fevereiro de 1799 a Julho de 1802. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 29. 
 

30-  [ant. 1806, Setembro, 19] 
REQUERIMENTO dos contratadores e caixas gerais do Tabaco ao príncipe regente 
[D. João], solicitando que se dê baixa do regimento da Brigada a Antônio Matias 
Fernandes, filho de Agostinho da Costa Fernandes, caixa do dito contrato, por ser 
estrangeiro e ter direito a este tipo de privilégio. 
Anexo: carta de privilégios, nomeação, lembrete. 
Obs.: documentos impressos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 30. 
 

31-  [1811, Março, 15] 
REQUERIMENTO (minuta) dos contratadores gerais do Tabaco e Saboarias do 
Reino, solicitando providências para evitar o contrabando do dito gênero e ordens 
ao cônsul português em Gibraltar para proibir os mestres das embarcações 
portuguesas de aceitarem a bordo qualquer porção do mesmo. 
Anexo: requerimento, ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 31. 
 

32-  ����1811, Setembro, 7, Lisboa 
REQUERIMENTO do dançarino e coreógrafo romano Pedro Maria Petrelli ao 
príncipe regente [D. João], solicitando permissão para passar a Bahia e de lá a 
Corte no Rio de Janeiro, para ali exercer sua profissão. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 32. 
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33-  1811, Setembro, 23, Lisboa 
AVISO (minuta) do [governador do Reino, secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, a José Joaquim Alves, mandando 
liberar o bote que vai de Vila Real de Santo Antônio a Mértola transportando 
tabaco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 33. 
 

34-  1812, Abril, 1, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado da Fazenda e presidente do Real Erário em 
Portugal], João Antônio Salter de Mendonça, ao [governador do Reino, secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], sobre a resolução de 7 
de Janeiro de 1812 para que se deixe sair da Torre de Belém navio algum que, 
tendo trazido tabaco, não apresente com os mais despachos a certidão que conste 
estar desimpedido e desembaraçado pela Alfândega do Tabaco. 
Anexo: aviso (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 34. 
 

35-  1812, Outubro, 9, Lisboa 
OFÍCIO do conservador geral da Junta do Tabaco, José Roberto Vidal da Gama, ao 
[governador do Reino, secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e 
dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho], informando o procedimento dos oficiais da dita Junta João José 
Peixoto, Antônio Francisco e Francisco de Paula, que apreenderam tabaco 
contrabandeado a Antônio Veiga, mestre de uma embarcação do Arsenal Real da 
Marinha. 
Anexo: recibo, despacho, aviso, informação, declaração. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 35. 
 

36-  1813, Maio, 3, [Lisboa] 
OFÍCIO do almirante Martim ao [governador do Reino, secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em 
Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], solicitando a chave de um 
camarote no teatro de São Carlos para o dia 13 do corrente, aniversário do príncipe 
regente [D. João]. 
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 36. 
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37-  ����1815, Julho, 18-Agosto, 12, [Lisboa 
OFÍCIOS (2) do [secretário de Estado da Fazenda e presidente do Real Erário em 
Portugal], João Antônio Salter de Mendonça, ao [governador do Reino, secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], sobre a ordem régia 
para se desembaraçar os armazéns da Boa Vista a fim de lá se recolher o tabaco [do 
Brasil] que está a bordo dos navios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 37. 
 

38-  1816, Julho, 17, [Lisboa] 
OFÍCIO do capitão de fragata e comandante José Maria Monteiro ao [governador 
do Reino, secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], 
informando o requerimento de Manuel Antônio Pereira, que serve como grumete 
na fragata “Pérola” e está matriculado como aguadeiro do chafariz, solicitando sua 
libertação da galé em que acha cumprindo pena. 
Anexo: atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 38. 
 

39-  1818, Maio, 15, [Lisboa] 
OFÍCIO do [intendente do Arsenal da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May ao 
[governador do Reino, secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e 
dos Negócios Estrangeiros Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho], informando o requerimento dos contratadores do tabaco, que 
pretendem licença para pôr estanque do tabaco no Arsenal Real da Marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 39. 
 

40-  1821, Junho, 14, Lisboa 
OFÍCIO do corregedor do Crime do Bairro da Rua Nova, José Joaquim Gerardo de 
Sampaio, sobre o incêndio no quarteirão da Praça do Comércio, as diligências que 
vem fazendo, e a informação que encontraram material que pode ter ocasionado o 
dito fogo. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 40. 
 

41-  1823 
OFÍCIOS dos lentes da Academia Real da Marinha, dos funcionários do 
Observatório Real da Marinha, da Intendência, dos empregados dos pinhais reais e 
de outros organismos, declarando que não pertencem a sociedades secretas. 
Anexo: carta, atestados, declarações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 41. 
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42-  ����1824, Julho, 19, Lisboa 
OFÍCIO de José Ferreira Pinto Basto e José Bento Pacheco & Companhia ao 
[secretário de Estado da Guerra, da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao 
Despacho], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], 
remetendo amostras de tabaco de rolo misturado com nicotina da Ilha das Flores, e 
informando ser este inteiramente semelhante ao tabaco preparado no Maranhão. 
Anexo: lembrete, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 42. 
 

43-  1824, Novembro, 12, Lisboa 
OFÍCIO de José Ferreira Pinto Basto e José Bento Pacheco & Companhia ao 
[secretário de Estado da Guerra, da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao 
Despacho], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], 
solicitando licença para o navio “Santo Amaro” sair do porto de Lisboa e poder 
entrar e sair de qualquer dos portos do Reino, visto seu serviço ser de grande 
importância para a Fazenda Real e contrato do tabaco. 
Anexo: instruções, edital. 
Obs.: doc. impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 43. 
 

44-  1824, Novembro, 16, Lisboa 
OFÍCIO do [caixa do contrato do tabaco], José Ferreira Pinto Basto, ao [secretário 
de estado da Guerra, interinamente da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao 
Despacho],  conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], 
sobre a ruína do contrato do tabaco e o aumento do contrabando. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 44. 
 

45-  1826, Janeiro, 10, [Lisboa] 
OFÍCIO do [juiz do Arsenal Real da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro 
Torres, sobre a requisição de materiais do Arsenal para o teatro de São Carlos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 45. 
 

46-  1827, Julho, 11, [Lisboa] 
OFÍCIO do [juiz do Arsenal Real da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Antônio Manuel de 
Noronha, sobre o pedido do inspetor dos incêndios de uma bomba com chupador 
e vasilhames. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 46. 
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47-  1829, Janeiro, 5, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado da Guerra], conde do Rio Pardo, [D. Diogo de 
Sousa], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, conde de 
Basto], José Antônio de Oliveira Leite de Barros, remetendo ofícios acerca do corte 
de madeiras no Pinhal Real das Virtudes para a construção de um telégrafo no 
outeiro chamado da Boa Vista. 
Anexo: ofícios, lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 47. 
 

48-  1831, Julho-1833, Julho, [Lisboa] 
OFÍCIOS do [juiz do Arsenal Real da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May; do 
[secretário de Estado da Guerra], conde de São Lourenço, [Antônio José de Melo e 
Silva César e Meneses]; e do [secretário de Estado da Fazenda], conde da Lousã, D. 
Diogo [de Meneses de Eça], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros]: o primeiro, 
sobre o telégrafo recebido informando de embarcações estrangeiras próximas da 
costa portuguesa; o segundo, sobre as bandeiras que faltam para os telégrafos 
volantes da linha do Algarve; e o último sobre o pagamento aos contratadores do 
tabaco, João Paulo Cordeiro e Antônio Maia, das despesas do frete de várias 
embarcações para transporte de munições de guerra a vila da Figueira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 48. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 33 (1662-1832) 
N.º de pastas descritas: 41 
Assuntos: Universidade de Coimbra; lentes para a universidade; museu da universidade; 
preciosidades da universidade; padrões de juro; correio-mor; botica; naturalistas; zoologia; 
corsários; doença da rainha D. Maria I; trigo; biscoito de Mértola; Academia Real da 
Marinha; Corte do Rio de Janeiro; requerimentos de funcionários do Arsenal da Marinha; 
pagamento de comerciantes que fornecem gêneros ao Arsenal; provimentos para a esquadra 
do Guadiana e Gibraltar. 
 

1-  [ant. 1662, Maio, 25] 
REQUERIMENTO do correio-mor das cartas do mar Luís Gomes da Mata ao rei 
[D. Afonso VI], solicitando provisão para que os governadores ultramarinos 
guardem o regimento de seu ofício, dando toda a ajuda necessária ao seu 
cumprimento, e enviem as cartas em sacos fechados e lacrados. 
Anexo: regimento impresso, carta de nomeação. 
Obs.: papel selado de 1661 com chancela adicional de 1662. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 1. 
 

2-  ����1663, Abril, 2, Lisboa 
BILHETE do secretário do Conselho Ultramarino, Manuel Barreto de Sampaio, 
mandando passar provisão ao vice-rei do Brasil, conde de Óbidos, [D. Vasco de 
Mascarenhas], para receber o dinheiro empregado no pagamento da gente da 
companhia de Infantaria que levou para sua defesa pessoal. 
Obs.: ver requerimento do conde de Óbidos em AHU_ACL_CU_005-02, Cx. 17, D. 
1927. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 2. 
 

3-  1667, Novembro, 5, [Lisboa] 
INFORMAÇÃO do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços de Manuel da Costa 
de Oliveira, que serviu nas guerras das províncias de Trás-os-Montes, Minho e 
Alentejo, como capitão de Infantaria, capitão-tenente das tropas e tenente-geral. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 3. 
 

4-  [ant. 1744, Outubro, 2] 
REQUERIMENTO do vice-reitor e mais deputados da mesa da Fazenda da 
Universidade de Coimbra ao rei [D. João V], solicitando ordem para a entrega do 
capital correspondente ao padrão de juros que foi destratado da folha do Conselho 
Ultramarino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 4. 
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5-  ����1745, Fevereiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V], sobre uma consulta do 
Desembargo do Paço para se pedir ao físico-mor do Reino que expeça as licenças 
necessárias para imprimir uns regimentos sobre os emolumentos dos seus 
comissários visitadores das boticas do Brasil. 
Anexo: regimento impresso. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 5. 
 

6-  ����[ant. 1753, Setembro, 10 – ant. 1756, Setembro, 6] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. José], o primeiro, da madre regente da Sagrada 
Ordem de Nossa Senhora do Monte do Carmo do conservatório de Santa Marta da 
cidade de Évora, solicitando provisão para dois irmãos donatos pedirem esmola na 
América; o segundo, do desembargador e procurador da Universidade de 
Coimbra, Domingos Luís Ribeiro, solicitando se assentem no livro dos efeitos os 
juros de um ano que tem direito a levar nos efeitos do Conselho Ultramarino; o 
terceiro, do reitor e lentes deputados da mesa da Fazenda da Universidade de 
Coimbra, solicitando restituição do que foi abatido dos juros que têm assentados 
nos efeitos do Conselho Ultramarino. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 6. 
 

7-  1755, Maio, 30, Vila Viçosa – 1768, Abril, 19, Lisboa 
OFÍCIOS (2) o primeiro, do capelão Fernando José de Figueiredo ao [secretário de 
Estado do Reino e Mercês] Pedro da Mota e Silva, queixando-se do procedimento 
do juiz de fora da vila do Torrão, Pedro Correia dos Santos, por embaraçar a 
recolha do trigo pertencente a suas capelas, dele e do padre Francisco Xavier da 
Rosa; o segundo, de Carlos Antônio da Silva Franco [ao mesmo?], informando o 
requerimento de Sebastião Rodrigues Junqueira, que em mais de uma ocasião 
vendeu cevada para as Reais Cavalariças e solicita o devido pagamento. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 7. 
 

8-  [1772], Dezembro, 5, [Coimbra] 
CARTA de João [de Almeida de Melo e Castro] ao tio [o secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar Martinho de Melo e Castro], remetendo um 
ensaio em latim [sobre os romanos]. 
Anexo: informação. 
Obs.: documento em latim. A letra é de D. João de Almeida de Melo e Castro, que, 
no ano de 1772, estudava na Universidade de Coimbra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 8. 
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9-  1774, Janeiro, 3, Coimbra – 1775, Abril, 3, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, o primeiro, de Francisco de Lemos de Faria Pereira 
Coutinho, felicitando o referido secretário; o segundo, do [secretário de Estado do 
Reino e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], 
solicitando que o destinatário receba e apresente ao rei D. José os lentes Tomás 
Pedro da Rocha e Miguel Ciera, decanos das faculdades de Leis e Ciências 
Matemáticas, que acabaram de chegar a Corte e vão lecionar em Coimbra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 9. 
 

10-  1777, Fevereiro, 27, Coimbra – 1783, Maio, 17 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, os dois primeiros, do bispo, reformador e reitor da 
Universidade de Coimbra, D. Francisco [de Lemos de Faria Pereira Coutinho], 
solicitando que a rainha promova o que for necessário para o bem das ciências da 
nova universidade; agradecendo os favores recebidos, entre eles, a aprovação de 
seu procedimento com o bispo D. Miguel; e o terceiro, do [ministro assistente ao 
Despacho e presidente do Erário Régio], marquês de Angeja, [D. Pedro José de 
Noronha Camões de Albuquerque Moniz e Sousa], informando seu parecer sobre a 
carta do governador do Reino do Algarve, brigadeiro Agostinho Jansen Moller, em 
que mostra a necessidade de se reforçar a nau e fragata que guardam a costa com 
algumas embarcações de guerra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 10. 
 

11-  ����1778, Junho, 16, Lisboa 
CERTIDÃO (traslado) passada pelo vice-reitor da Universidade de Coimbra, D. 
Carlos Maria de Figueiredo Pimentel, declarando que Felipe de Oliveira Mendes 
Dias Lobato, natural da cidade da Bahia, colou grau como bacharel na faculdade 
de Leis, de acordo com todos os novos estatutos e leis da universidade, e pode 
exercer funções compatíveis com seu curso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 11. 
 

12-  ����[1783-1790] 
RELAÇÃO escrita pelo oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar, João Felipe da Fonseca, dos animais (jacarés, jibóias, tartarugas, 
pássaros) que particularmente se recomenda ao [governador do Estado do Pará e 
Rio Negro], Martinho de Sousa e Albuquerque, faça remeter a Corte, entregando 
os animais mortos ao [naturalista] Alexandre Rodrigues Ferreira para que os 
prepare. 
Obs.: animais destinados ao museu, provavelmente da Universidade de Coimbra, 
que foi de Domingos Vandeli. Ver AHU_ACL_CU_013, Cx. 97, D. 7700 e 
AHU_ACL_CU_013, Cx. 100, D. 7948. A data mais provável do documento seria 
[ca. 1788], mas optamos por datá-lo dentro do período que Martinho de Sousa é 
governador. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 12. 
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13-  [ant. 1784, Janeiro, 19] 
REQUERIMENTO do desembargador Marçal José Galvão de Oliveira Fajardo à 
rainha [D. Maria I], solicitando certidão de que, quando serviu de conservador da 
Universidade de Coimbra, cumpriu as ordens do Conselho Ultramarino, visto 
estar agora despachado para a Casa da Suplicação. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 13. 
 

14-  1784, Abril, 10, Coimbra – 1796, Agosto, 6, Vila Real 
ESCRITO de Antônio Luís Rebelo da Silveira ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar Martinho de Melo e Castro], prestando 
informações sobre o trabalho de Francisco Xavier de Moura na Universidade de 
Coimbra; CARTA de Francisco Lopes Viana ao alferes Luís Francisco de Macedo, 
sobre corsários espanhóis e franceses na costa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 14. 
 

15-  [post. 1789] 
MEMÓRIA sobre a reforma da Universidade de Coimbra, contendo críticas pela 
inexistência de um colégio de Medicina. 
Obs.: refere o tempo em que Manuel Constâncio era lente de Anatomia no hospital 
de São José. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 15. 
 

16-  ����1792, Março, 9, Lisboa 
CARTA CIRCULAR (minuta) a ser enviada a todas as capitanias do Brasil, com 
exceção da Bahia, e também de Moçambique e Goa, informando que, por conta da 
enfermidade da rainha D. Maria I, o príncipe D. João resolveu assumir o Despacho 
e a Administração régia, a fim de evitar o prejuízo que a suspensão da expedição 
dos negócios públicos acarretaria. 
Anexo: decreto (cópia), lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 16. 
 

17-  [ant. 1798, Agosto, 14] 
REQUERIMENTO dos negociantes de trigo ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar D. Rodrigo de Sousa Coutinho], solicitando uma 
embarcação de guerra para guardar a costa e evitar que corsários franceses 
continuem apresando embarcações portuguesas que navegam para os portos da 
África por conta da extração de trigo e cevada. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 17. 
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18-  1798, Outubro, 5, Torrão 
CERTIDÃO do escrivão da câmara da vila do Torrão, João de Brito Leão, 
transcrevendo, por mandado do juiz de fora Pedro Correia dos Santos,.um acórdão 
de 12 de Julho do mesmo ano, constante do livro das vereações, no qual se 
mencionava a falta de trigo e a resolução que se tomou para se “impedir a extração 
das rendas e foros de pessoas de fora sem deixarem os terços delas para o comum 
alimento dos moradores”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 18. 
 

19-  ����[ant. 1800] 
RELAÇÃO dos bacharéis em Filosofia que moram no Brasil e que são capazes de 
observar e recolher produções naturais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 19. 
 

20-  1800, Janeiro, 11 – Maio, 22 
OFÍCIOS (2) do [ministro assistente ao Despacho e secretário de Estado dos 
Negócios do Reino], marquês [de Ponte de Lima], mordomo-mor, [D. Tomás 
Xavier de Lima Vasconcelos Brito Nogueira Teles da Silva], ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, o 
primeiro, sobre a informação do administrador da fábrica de biscoito que em 
Mértola estão prontos perto de 300 moios de trigo para se conduzirem de Vila Real 
de Santo Antônio até o porto de Lisboa, solicitando pequenas embarcações de 
guerra para darem comboio aos iates que os hão-de transportar; e o segundo, 
solicitando o envio imediato dos brigues com o trigo para o biscoito das Reais 
Armadas, os quais se encontram em Vila Real à espera de comboio. 
Anexo: ofícios, carta (cópia de parágrafo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 20. 
 

21-  ����1800, Agosto, 22, Queluz 
DECRETO (cópia) do príncipe regente [D. João], ordenando ao Conselho 
Ultramarino que passe as ordens necessárias ao vice-rei do Estado do Brasil e a 
cada um dos mais governadores e capitães generais dos domínios ultramarinos 
para que enviem ao Conselho relação exata das corporações religiosas 
estabelecidas nos seus distritos, especificando a respeito de cada uma delas o seu 
instituto e observância dele, o título e o tempo da sua fundação, o número das 
casas e dos indivíduos que as compõem, os bens que possuem, o tempo, a 
aquisição e o rendimento de cada uma delas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 21. 
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22-  [ca. 1800] 
LEMBRETE do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre se expedir um aviso ao Conselho do 
Almirantado para que envie a nau do vice-almirante Antônio Januário [do Vale] 
para a Torre de Belém auxiliar às embarcações destinadas a guarda da saúde, e que 
se ordene ao abade José Correia [da Serra] que ajuste uma bomba a fogo para o 
dique do Arsenal, cujo desenho se deve pedir ao doutor Alexandre [Rodrigues 
Ferreira] que mande os desenhadores fazê-lo, com as proporções exatas que lhes 
serão enviadas, a fim de se remeter ao abade para servir de norma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 22. 
 

23-  [ant. 1801, Novembro, 18 – post. 1804, Agosto, 11] 
REQUERIMENTOS (2) ao príncipe regente [D. João], o primeiro, do capitão 
tenente da Real Armada e lente de Matemática da Universidade de Coimbra, 
Manuel Pedro de Melo, solicitando licença para viajar para outros países, em 
comissão régia; e o segundo, do bacharel formado na faculdade de Cânones da 
Universidade de Coimbra, José de Barros Basto de Paiva, solicitando o lugar de 
secretário do Governo de Angola. 
Anexo: carta régia (cópia), declaração de conclusão de curso. 
Obs.: documento em latim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 23. 
 

24-  1807, Novembro, 14, Coimbra 
OFÍCIO do desembargador conservador da Universidade de Coimbra Fernando 
Luís Pereira de Sousa Barradas ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], remetendo a culpa do segundo tenente da Armada Real João Vitor Jorge, 
que frequentava a Universidade de Coimbra, e cujo crime foi o de resistência com 
armas de fogo e brancas aos oficiais que fazem a ronda na universidade. 
Anexo: lembretes, devassa (cópia), traslado do auto de devassa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 24. 
 

25-  ����[ant. 1808, Outubro, 31] 
REQUERIMENTO de Alexandre Evaristo Lemos da Rocha ao [príncipe regente] D. 
João, solicitando carta de aspirante de piloto, visto ter tirado o curso matemático na 
Academia Real da Marinha e ter embarcado várias vezes como praticante e terceiro 
piloto em embarcações que iam da África às capitanias do Brasil (Paraíba, 
Pernambuco, Pará). 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 25. 
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26-  ����1810, Setembro, 17, [Lisboa] 
AVISO do [governador do Reino, secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende ao [capitão de mar e guerra] Mateus Pereira de 
Campos, ordenando que receba a bordo da fragata “Amazona” o alferes Francisco 
Vandeli, que vai acompanhar seu pai Domingos Vandeli em viagem para a Corte 
do Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 26. 
 

27-  ����1810, Outubro, 23, [Lisboa] – 1812, Abril, 21, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2), o primeiro, de Duarte José Fava, [da Intendência das Obras Públicas], 
ao conde de Redondo [Fernando Maria de Sousa Coutinho Castelo Branco e 
Meneses], informando ter encaixotado as preciosidades da Universidade de 
Coimbra, que foram salvas e o [príncipe regente] D. João manda que se remetam à 
Corte no Rio de Janeiro, por conta do inimigo francês que pode invadir a capital, 
solicitando que se indique para qual navio as deve enviar; informando que as 
preciosidades do museu estão a bordo da galera “Gratidão”, inclusive um caixão 
com uma tartaruga tão volumosa que não passou pela escotilha, a qual sugere que 
seja transportada para a nau “Vasco da Gama”; e que as preciosidades da 
Biblioteca Pública estão encaixotadas em 22 volumes. O segundo, de Gaspar 
Feliciano de Moraes, solicitando ordens para retirar do Arsenal da Marinha os 
caixotes com efeitos pertencentes a Universidade de Coimbra e enviá-los ao Real 
Colégio dos Nobres. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 27. 
 

28-  1811, Maio, 13 – 1812, Maio, 13, Coimbra 
OFÍCIOS (3), o primeiro, do lente inspetor da imprensa da Universidade de 
Coimbra, José Joaquim de Faria, informando que na oficina da universidade há 50 
exemplares da Aritmética de Bezout e de Álgebra e Cálculo da última edição da 
mesma universidade, não há porém exemplar algum da tradução de Mecânica; o 
segundo, do [vice-reitor da Universidade de Coimbra] Francisco Antônio Duarte 
da Fonseca Montanha ao [governador do Reino, secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, remetendo os 44 exemplares da 
Aritmética de Bezout e outros tantos de Álgebra e Cálculo, em cumprimento do 
aviso recebido pelo administrador da oficina da Universidade de Coimbra, 
Joaquim Maria Coelho; o terceiro, do mesmo, sobre o dinheiro enviado para o 
resgate dos cativos em Argel. 
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 28. 
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29-  1813, Junho, 5, Lisboa 
CONSULTA da Junta da Fazenda Real da Marinha ao [príncipe regente] D. João, 
sobre diversas providências que se exigem a respeito do Real Pinhal dos Medos, 
como também do da Aroeira, que foi da extinta Casa de Alorna. 
Anexo: lembretes, ofícios, escritos, consultas, gazeta impressa, despacho (cópia), 
escrito (cópia), requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 29. 
 

30-  1817, Novembro, 27, Lisboa 
CARTA do [oficial que serve de secretário do Conselho Ultramarino, durante o 
impedimento do mesmo], Felipe José Stockler, informando não constar nenhuma 
ordem expedida ao desembargador da Casa da Suplicação Fernando Luís Pereira 
de Sousa, no período de 1801 a 1817, em que declara haver servido como 
conservador da Universidade de Coimbra. 
Anexo: requerimento, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 30. 
 

31-  1818, Junho, 5-29, Lisboa 
CONSULTAS (4) da Junta da Fazenda Real da Marinha ao rei [D. João VI], 
respectivamente sobre: o mapa dos alunos da Casa Pia que assistem no Arsenal 
Real da Marinha; as contas da despesa da esquadrilha do Guadiana; a pretensão de 
Manuel José de Faria de continuar no terreno que possui de renda na Rua Direita 
da Junqueira, apesar da notificação de despejo; e o requerimento do mestre do 
número de fragata da Armada Real Alexandre Monteiro, que solicita ser 
contemplado na sua reforma com o soldo de embarcado. 
Anexo: cartas, mapa, atestado, relações, assento, despacho (minuta), lembrete. 
Obs.: consultas numeradas com os números 103, 107, 109 e 111. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 31. 
 

32-  1818, Julho, 7-9, Lisboa 
CONSULTAS (4) da Junta da Fazenda Real da Marinha ao rei [D. João VI], 
respectivamente sobre: a pretensão do contramestre dos Iates Reais José dos Reis, 
de ser reformado com parte de seus rendimentos; a avaliação do caíque “Inveja”, 
quando este foi entregue no Arsenal Real da Marinha, e as obras e benefícios que 
se lhe tem feito desde que entrou no serviço da Marinha Real; a utilidade para a 
Fazenda Real se o comandante da esquadra do estreito de Gibraltar puder ali 
comprar azeite, vinho e biscoito para a dita esquadra, da mesma forma que se 
pratica com a carne fresca; e o estado do forte de Xabregas. 
Anexo: escrito, carta, relação, requerimento. 
Obs.: consultas numeradas com os números 121, 122, 125 e 129. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 32. 
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33-  1818, Julho, 7-24, Lisboa 
CONSULTAS (5) da Junta da Fazenda Real da Marinha ao rei [D. João VI], 
respectivamente sobre: a quantia necessária para o armamento do brigue “Tejo”; as 
representações dos deputados, intendente e contador-geral; o requerimento do 
primeiro carpinteiro da nau “D. João Sexto”, João José Coelho, solicitando o lugar 
de mandador de carpinteiros do Arsenal Real da Marinha; o requerimento do juiz 
de fora da vila da Azambuja, Joaquim Correia da Gama e Paiva, solicitando 
pagamento de ordenado anual como conservador dos Reais Pinhais do mesmo 
distrito; e a avaliação do chaveco “Bom Português” e seus pertences. 
Anexo: avisos (cópias), cartas, cálculo, listas, extrato de consulas, requerimento. 
Obs.: consultas numeradas com os números 120, 126, 128, 131 e 144. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 33. 
 

34-  ����1818, Julho-Agosto, [Lisboa] 
RELAÇÕES dos avisos recebidos no Arsenal Real da Marinha, tratando sobretudo 
de requerimentos, pagamento de pensões, empréstimo de armamento para donos 
de navios, pagamentos a remadores que passam para a Corte do Rio de Janeiro, 
orçamento das despesas das embarcações de guerra, empréstimo de embarcações, 
pagamentos para socorrer a esquadrilha do Guadiana; entre outras matérias. 
Obs.: estão assinadas por Manuel Joaquim de Oliveira Laje. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 34. 
 

35-  1818, Agosto, 6-13, Lisboa 
CONSULTAS (4) da Junta da Fazenda Real da Marinha ao rei [D. João VI], 
respectivamente sobre: a conta do dinheiro necessário para comprar as provisões 
para as naus “São Sebastião” e “Vasco da Gama” e o brigue “Tejo”; o requerimento 
do negociante de Lisboa João Antônio Xavier, solicitando pagamento do bilhete 
mais antigo dos muitos de que é credor por ter fornecido gêneros ao Arsenal Real 
da Marinha; a necessidade de linho-cânhamo para a Real Fábrica de Cordoaria; e o 
requerimento do capitão-tenente da Armada Real Tomás Alexandre Pereira de 
Azambuja, para que na contadoria da Marinha não se levem em consideração os 
recibos dos soldos vencidos que ele deu como caução de uma dívida a José Carlos 
de Figueiró. 
Anexo: lembrete sobre a consulta 145, cartas, lista, escritos, ofício, requerimentos 
(cópias), procuração (cópia). 
Obs.: consultas numeradas com os números 138, 139, 141 e 142. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 35. 
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36-  1818, Agosto, 20-29, Lisboa 
CONSULTAS (4) da Junta da Fazenda Real da Marinha ao rei [D. João VI], 
respectivamente sobre: o dinheiro necessário para se aprontar a barcaça “Pilar”; o 
dinheiro para se comprar vasilhame para o vinho que se deve remeter para a 
esquadra do estreito de Gibraltar; o requerimento do patrão supranumerário das 
embarcaões ligeiras do Arsenal Real da Marinha, Antônio Machado, solicitando ser 
provido como cabo da ponte do dito arsenal; e a representação dos negociantes da 
praça de Lisboa, fornecedores de gêneros para o arsenal, para que se paguem as 
consignações semanais devidas, a fim de amortizar a dívida do dito arsenal. 
Anexo: cartas, lista, relação, ofício. 
Obs.: consultas numeradas com os números 146, 147, 152 e 153. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 36. 
 

37-  [post. 1823] 
LISTA das pessoas pertencentes a corporações da Universidade de Coimbra 
“suspeitas de terem aderido ao sistema de governo revolucionário felizmente 
extinto”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 37. 
 

38-  1826, Maio, 20, Coimbra – 1830, Agosto, 10, Lisboa 
REQUERIMENTOS (2), o primeiro, de Ana Rita de Araújo, viúva do guarda do 
gabinete de História Natural da Universidade de Coimbra, João dos Santos 
Correia, solicitando perdão do crime de primeira deserção de seu filho Antônio 
Correia de Araújo, que sentou praça no primeiro batalhão da Brigada Real da 
Marinha; e o segundo, do capitão do bergantim espanhol “Triton Palmero”, André 
Domingo Gonzalez, ao major-general da Armada Real, marquês de Viana, [D. João 
Manuel de Meneses], solicitando uma quantia em dinheiro para socorrer sua 
tripulação e o despacho de seu navio, que está detido no porto de Lisboa. 
Anexo: provisão (cópia), requerimento. 
Obs.: documentos em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 38. 
 

39-  [post. 1831, Setembro] 
INFORMAÇÃO referindo uma pretensão que finalizou por conta do decreto de 6 
de Setembro de 1831; menciona também outros decretos, ofícios e consultas, do 
juiz relator do Conselho da Marinha, do Conselho da Marinha e do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 39. 
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40-  1832, Dezembro, 1, Portimão 
OFÍCIO do [juiz de fora de Portimão] Albano Giraldes da Cunha Taborda Leitão 
Preto ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde de 
Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], informando o requerimento de 
Schltz, que reclama de um suposto entrave no embarque do trigo que pretende 
exportar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 40. 
 

41-  1832, Dezembro, 5, Lisboa 
REQUERIMENTO do mestre do barco “Nossa Senhora do Carmo”, Vicente Lopes, 
ao rei [D. Miguel], solicitando que se passe aviso ao governo do Reino do Algarve 
para que não ponha obstáculos ao carregamento de trigo que pretende embarcar 
na vila de Mértola para transportar para Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33, pasta 41. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 33-A (1646-1832) 
N.º de pastas descritas: 49 
Assuntos: dotes; testamentos; tratados de paz e de comércio; títulos honoríficos; precatórios; 
papéis de funcionários do Conselho Ultramarino. 
 

1-  1646, Março, 26, Lisboa 
INSTRUMENTO de contrato e dote feito pelo tabelião Feliciano Leitão da Silva, 
declarando que o comendador da Ordem de Cristo João Homem da Costa tem um 
contrato com Manuel Álvares Falcão para que este case com sua filha, Guiomar 
Doroteia de Melo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 1. 
 

2-  1656, Novembro, 2, Lisboa 
TESTAMENTO (cópia) do rei D. João IV, em que nomeia sua mulher como tutora 
de seus filhos e regente de Portugal até a maioridade de seu filho Afonso, futuro 
rei; declarando que seus filhos legítimos, D. Afonso, D. Pedro e D. Catarina, são os 
herdeiros de seus bens livres; e legitimando D. Maria, recolhida no convento dos 
Capuchos em Carnide, filha que teve com uma mulher solteira, limpa de sangue. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 2. 
 

3-  1701, Julho, 1 – 1703, Dezembro 
TRATADOS celebrados entre Portugal e reinos estrangeiros. 
O primeiro, celebrado em Lisboa entre o rei D. Pedro II e o rei católico da Espanha 
Filipe V; o segundo, cópias de artigos do tratado de aliança defensiva e ofensiva 
entre o [Sacro] Império [Romano-Germânico], Portugal, Inglaterra e Holanda; e o 
terceiro, cópias de artigos do tratado de Methuen. 
Obs.: documentos em francês e em latim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 3. 
 

4-  ����1715, Fevereiro, 6 – Maio 
TRATADO de paz e amizade entre D. João V e Filipe V, assinado em Utrecht, e 
garantido por Jorge I da Inglaterra. O primeiro documento são cópias dos artigos V 
e VI, referentes a Colônia do Sacramento, que a Coroa espanhola restituiria a 
Coroa portuguesa; o segundo é um extrato da garantia do rei inglês; e o terceiro é 
um fragmento da garantia do rei inglês e da primeira parte do tratado. 
Obs.: documentos em latim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 4. 
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5-  [1727-1736] – [post. 1736, Dezembro] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João V], o primeiro, do marquês de Cascais, D. 
Manuel José de Castro, solicitando mais uma vida na tença que tem na Alfândega 
[de Lisboa]; a comenda de Santa Maria do Pereiro de Pinhel, que é da Ordem de 
Cristo; e a antiguidade do assentamento do título de marquês na Casa das Carnes, 
para o seu filho primogênito. O segundo, do comerciante de jóias Fernando 
Henrique de Siqueira, solicitando o pagamento das jóias vendidas ao infante D. 
Manuel, venda que pode ser confirmada pelo padre João Batista Carbone e da qual 
remete uma lista, igual a que foi dada ao corregedor Joaquim Rodrigues de Santa 
Marta. 
Anexo: lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 5. 
 

6-  [ant. 1729, Novembro, 18] – [post. 1798, Janeiro, 5] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro, de Inácio de Brá e Araújo ao rei [D. João V], 
solicitando reforma da consulta do seu pedido do hábito da Ordem de Cristo; e o 
segundo, do capitão do regimento de Artilharia da Corte, Manuel dos Reis, à 
rainha [D. Maria I], solicitando um hábito da Ordem de São Bento de Avis. 
Anexo: atestado, fé de ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 6. 
 

7-  1731, Janeiro, 19, [Hamburgo] 
CARTA da cidade hanseática de Hamburgo ao rei [D. João V] sobre pedido de 
representação consular. 
Obs.: documento em latim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 7. 
 

8-  1736, Maio, 26, Lisboa – 1743, Maio, 10, Viena 
TESTAMENTOS (traslado) do secretário de Estado Diogo de Mendonça Corte 
Real; e da arquiduquesa da Áustria Maria Madalena, filha do imperador do [Sacro-
Império] Leopoldo I, irmã do imperador José I, de Carlos IV e da rainha D. 
Mariana de Portugal, esposa do rei D. João V, nomeando sua irmã, D. Mariana, 
como sua universal herdeira. 
Anexo: codicilo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 8. 
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9-  [post. 1740, Abril, Paris] 
PROJETO (minutas) de um tratado de amizade e comércio entre a França e 
Portugal. Os comentários à margem dos artigos são críticas do D. Luís da Cunha 
aos mesmos artigos, mostrando o que é favorável a Coroa portuguesa, o que deve 
ser mudado e o que deve ser retirado. Em suas notas, refere o diplomata francês 
em Lisboa conde de Chavigny e o Cardeal da Mota, [D. João da Mota e Silva]. 
Anexo: memória e extrato. 
Obs.: ver a edição de Abílio Diniz Silva para Instruções Políticas de D. Luís da Cunha, 
Lisboa, CNCDP, 2002; notas à margem dos artigos feitas por Dukanson, secretário 
do embaixador em Paris, D. Luís da Cunha. Documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 9. 
 

10-  1740, Outubro, 22, Lisboa 
OFÍCIO (minuta) do [secretário do rei], Alexandre de Gusmão, ao [embaixador em 
Paris], D. Luís da Cunha, comentando os artigos do projeto de tratado de amizade 
e comércio entre Portugal e França, queixando-se que os franceses só se lembraram 
de abordar as vantagens para o seu Reino, esquecendo-se de propor utilidades 
recíprocas, e que é impossível a assinatura de um tratado nestes termos. 
Anexo: um ofício do [cônsul] Jean Mureau de [Racterais] ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar] Antônio Guedes Pereira, remetendo um 
artigo para se acrescentar ao projeto de tratado de comércio entre França e 
Portugal; um artigo e uma memória. 
Obs.: documentos em francês. Letra de Alexandre de Gusmão confirmada em 
AHU_ACL_CU_012, Cx. 3, D. 325. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 10. 
 

11-  1742, Agosto, 6, Lisboa – 1750, Outubro, 10, Lisboa. 
TERMO DE DECLARAÇÃO (cópia) do rei. D. João V, legitimando três filhos que 
teve com “mulheres limpas de todo o sangue infecto”, D. Antônio, D. Gaspar e D. 
José. 
DECRETO (cópia) do rei D. José, determinando que os filhos ilegítimos que seu pai 
reconheceu através de uma declaração gozem todas as honras, privilégios e 
isenções que lhes competem neste Reino. 
Obs.: reproduzida em Eduardo Brazão, Subsídio para a história do reinado de D. João 
V. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 11. 
 

12-  1742, Novembro, 6, Esgueira 
TOMBO da vila de Eixo (breve exposição). 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 12. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

13-  1759, Janeiro, 31, [Oeiras] – 1786, Dezembro, 13, Lisboa 
ROL do que se há de cumprir como parte do testamento de Antônio da Costa 
Freire. 
TESTAMENTO (traslado) de João Rodrigo Gomes, subscrito pelo escrivão do 
registro geral dos testamentos, Joaquim Inácio da Rocha Pereira e Magalhães. 
Anexo: listas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 13. 
 

14-  1759, Junho, 20, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário de Estado do Reino eMercês], Sebastião José de Carvalho e 
Melo, mandando que se entregue ao portador deste a informação dos preços pelos 
quais se encontram arrendadas as comendas de Santa Maria de Castelo Branco no 
Morgadouro e em Mértola, a primeira, da Ordem de Cristo, que foi da Casa de 
Távora, e a segunda da Ordem de Santiago, que foi da Casa de Gouveia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 14. 
 

15-  1769, Novembro, 26, Copenhague 
OFÍCIO do enviado na Corte da Dinamarca, Francisco de Melo e Carvalho, ao 
[secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de 
Carvalho e Melo], sugerindo que se exportem vinhos portugueses para a 
Dinamarca, ao abrigo da convenção entre os dois países. 
Anexo: ofício, ofício (cópia), tratado (cópias de artigos). 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 15. 
 

16-  1784, Maio, 24, Aranjuez – 1798, Setembro, 26 
CARTAS particulares, a primeira, do [embaixador em Espanha], marquês de 
Louriçal, [D. Henrique de Meneses], ao [governador de Armas do Alentejo], 
visconde da Lourinhã, [Manuel Bernardo de Melo e Castro], agradecendo os 
queijos enviados. A segunda, cujo remetente está identificado unicamente como 
José, ao [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em 
Londres, D. João de Almeida e Melo e Castro], referindo o destinatário como sendo 
seu sobrinho e dando conta que D. Isabel de Meneses, [esposa do ministro], parte 
para Londres no paquete, acompanhada pelos seus três irmãos; também tece 
comentários sobre os conflitos com a França. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 16. 
 

17-  [ant. 1787, Dezembro, 20] 
PROJETOS (minutas) do tratado de amizade, navegação e comércio entre D. Maria 
I e Catarina II da Rússia. 
Obs.: tratado ratificado em 1798; documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 17. 
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18-  1788, Agosto, 4, Lisboa 
OFÍCIO do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário da Inglaterra em 
Lisboa], Robert Walpole, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] [Martinho] de Melo e Castro, sobre o tratado de aliança defensiva entre 
Inglaterra e as Províncias Unidas. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 18. 
 

19-  1789, Fevereiro, 28, Lisboa 
AUTO de um precatório passado a favor do promotor fiscal das Capelas desta 
Corte e contra o conde de Resende, [D. Antônio José de Castro]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 19. 
 

20-  [ant. 1792, Fevereiro, 1] – [ant. 1795, Outubro, 9] 
REQUERIMENTOS (4) do contínuo [moço] do Conselho Ultramarino Tomás de 
Aquino Ferreira e Brito à rainha [D. Maria I], no primeiro, solicitando que não se 
defira o requerimento do proprietário do dito ofício, José Joaquim de Almeida e 
Araújo, que quer entrar na serventia do mesmo mas continua servindo como 
porteiro da Casa da Índia e tesoureiro do subsídio literário, o que é incompatível 
com as leis do Reino, que proíbem uma pessoa de servir em tantos ofícios; e os 
demais, solicitando renovação de sua serventia no dito lugar. 
Anexo: bilhetes e provisões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 20. 
 

21-  1792, Março, 9 – Setembro, 25, Lisboa 
PRECATÓRIOS passados por conta dos requerimentos de Antônio José Patrão e 
da viúva D. Isabel e seu filho, respectivamente. 
Anexo: recibo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 21. 
 

22-  [ant. 1792, Abril, 17] – [ant. 1793, Setembro, 18] 
REQUERIMENTOS (5) à rainha [D. Maria I], o primeiro, do bacharel Antônio de 
Novais da Câmara, solicitando certidão de como cumpriu as ordens passadas 
quando foi juiz de fora da vila de Alcoutim; o segundo, de Nuno Joaquim Pereira 
da Silva, solicitando a entrega da fé de ofícios que juntou a um requerimento e da 
certidão do embarque voluntário para servir na Índia; o terceiro, de Félix José 
Coimbra de Andrade, solicitando entrega de documentos anexos a um 
requerimento indeferido; o quarto, de Manuel Antônio Cabral, solicitando a 
entrega de documentos para referendar novo pedido; e o último, do bacharel José 
de Barros Salvado, solicitando certidão de como cumpriu as ordens que lhe 
passaram quando serviu de provedor da comarca de Santarém. 
Anexo: cartas, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 22. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

23-  [ant. 1792, Abril, 30] 
REQUERIMENTO do proprietário encartado do ofício de contínuo do Conselho 
Ultramarino, José Joaquim de Almeida e Araújo, à rainha [D. Maria I], solicitando 
o exercício do mesmo, pois, segundo alega, cessaram os motivos para estar Tomás 
de Aquino Ferreira de Brito servindo no dito ofício, que pertence ao suplicante. 
Anexo: lembrete, carta, autos, portaria, requerimento (cópia), alvará, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 23. 
 

24-  [ant. 1792, Maio, 10] – [ant. 1795, Junho, 20] 
REQUERIMENTOS (6) à rainha [D. Maria I], o primeiro, do procurador da fazenda 
na repartição do Conselho Ultramarino, Gonçalo José da Silveira Preto, solicitando 
que o desmbargador seu ajudante [e filho, Inácio de Carvalho da Silveira], possa 
despachar seus papéis enquanto se cura de suas moléstias; o segundo, do moço do 
Conselho Ultramarino José Vieira, solicitando dois meses de licença para curar 
suas moléstias; o terceiro, do moço do Conselho Ultramarino Norberto José 
Ferreira da Cunha, solicitando dois meses de licença para tomar banhos de mar e 
curar suas moléstias; o quarto, do meirinho do Conselho Ultramarino, Francisco 
Ricardo de Lacueva e Viedma, solicitando quinze dias de licença para tratar de 
dependências de sua casa; o quinto, do mesmo, solicitando prorrogação da dita 
licença; e o sexto, do escrivão da executoria do Conselho Ultramarino, Antônio 
Alves Gil, solicitando uma ajuda de custo por conta de doença que padeceu. 
Anexos: decreto (cópia), bilhete, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 24. 
 

25-  [ant. 1792, Junho, 27] – [ant. 1792, Agosto, 23] 
REQUERIMENTOS (3) à rainha [D. Maria I], o primeiro, do moço do Conselho 
Ultramarino Tomás de Aquino Ferreira de Brito, solicitando despacho para 
pagamento de despesas do dito tribunal; o segundo, do mesmo, solicitando novo 
provimento no lugar de moço do Conselho Ultramarino; e o terceiro, de Antônio 
Gomes de Abreu, solicitando ser inserido na folha das despesas miúdas, para 
receber pagamento pelos papéis, penas e tinas destinados ao expediente da 
secretaria do Conselho Ultramarino. 
Anexos: recibo, cartas, relações, bilhete, conhecimentos, portarias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 25. 
 

26-  [ant. 1792, Novembro, 28] 
REQUERIMENTO de João Antônio da Silva à rainha [D. Maria I], solicitando o 
lugar de livreiro do Conselho Ultramarino, suprindo-o do que for necessário, uma 
vez que tem conhecimento que Francisco Xavier do Vale, o atual livreiro, está sem 
bens e sem loja. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 26. 
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27-  1793, Novembro, 11, Lisboa 
OFÍCIO do capitão Vicente Lunardi ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, solicitando ordens à fundição 
para lhe facilitarem os meios para alcançar o ferro necessário e o modo de o 
reduzir a ar inflamável, bem como o empréstimo de pipas e algumas velas, tudo 
indispensável ao seu projeto de “viagem aerostática”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 27. 
 

28-  [ant. 1793, Novembro, 27] – [ant. 1794, Setembro, 3] 
REQUERIMENTOS (3) à rainha [D. Maria I], o primeiro, do juiz e irmãos da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Paulo, da cidade de 
Lisboa, solicitando isenção do pagamento da décima dos assentamentos de dois 
padrões de juros que possuem na repartição do Conselho Ultramarino; o segundo, 
da porteira-mor Vitória Xavier de Sousa e Melo, solicitando entrega de uma 
escritura, a fim de poder remover uma penhora e, depois, cobrar os juros de um 
padrão que tem nos efeitos do Conselho Ultramarino; e o terceiro, do 
desembargador Marçal José Galvão de Oliveira Fajardo, representando sua 
mulher, D. Maria Joana Leonor Francisca Cabral de Bulhões, e de Manuel 
Francisco da Paz e Abreu, como administrador da capela da Real Coroa, instituída 
por Francisco de Andrade e sua mulher, solicitando apostila a um dos suplicantes 
no padrão do juro que lhe pertence em virtude do contrato de sub-rogação 
celebrado com Pedro Quintela, e ao outro suplicante, que se passe novo padrão do 
resto que também lhe pertence, a fim de cada um deles ter o seu competente título 
e poderem requerer o assentamento em seus nomes. 
Anexos: cartas, certidão, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 28. 
 

29-  [ant. 1794, Janeiro, 31] – [ant. 1795, Junho, 9] 
REQUERIMENTOS (5) à rainha [D. Maria I], o primeiro, do sargento-mor José 
Botelho de Lacerda, solicitando a entrega de sua certidão de batismo, que se 
encontra no Conselho Ultramarino; o segundo, do juiz dos Órfãos do Porto, 
solicitando certidão de como tem cumprido as ordens do Conselho Ultramarino; o 
terceiro, do ex-juiz de fora da Barca, bacharel José Homem de Figueiredo, 
solicitando certidão de como tem cumprido as ordens do Conselho Ultramarino; o 
quarto, de Sebastião da Cunha de Azeredo Coutinho, solicitando que se copiem os 
documentos que anexou a um requerimento e que estão no Conselho Ultramarino 
e se entreguem os originais ao seu procurador; e o quinto, de D. Madalena Rosa 
Friard, solicitando certidão com o mandado e a avaliação da quinta da Vieira e 
suas pertenças, arrematadas que foram pelo Conselho Ultramarino. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 29. 
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30-  [ant. 1794, Fevereiro, 15-19] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro, do desembargador Rodrigo Coelho Machado 
Torres, e o segundo, de Antônio de Matos e Silva, à rainha [D. Maria I], ambos 
solicitando assentamento para receberem seus ordenados, visto terem sido 
aposentados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 30. 
 

31-  [ant. 1794, Abril, 11] 
REQUERIMENTO da porteira-mor D. Vitória Xavier de Sousa e Melo à rainha [D. 
Maria I], solicitando apostila em seu nome no padrão de juro assentado nos efeitos 
do Conselho Ultramarino, que tem direito a receber por conta da mercê feita. 
Anexos: carta, portaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 31. 
 

32-  1794, Junho, 21, Lisboa 
CARTAS do conselheiro [que serve de secretário do Conselho Ultramarino], 
Francisco da Silva Corte Real, à rainha, sobre os precatórios passados a favor de D. 
Maria Vicência de Padilha Pimentel contra o [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], por ser a suplicante a 
administradora da capela incorporada na Coroa e instituída pelo padre Antônio de 
Abreu Faleiro. 
Anexo: autos, folha de rosto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 32. 
 

33-  [ant. 1794, Julho, 7 – Agosto, 18] 
REQUERIMENTOS (3) à rainha [D. Maria I], o primeiro, de Francisco de Brito 
Bezerra Cavalcanti, solicitando devolução de documentos que se encontram na 
secretaria do Conselho Ultramarino; o segundo, do capitão Domingos Álvares 
Branco Moniz Barreto, solicitando o mesmo; e o terceiro, da viúva Antônia Helena 
Gutierrez, solicitando a devolução de uma escritura de casamento que se encontra 
no Conselho Ultramarino. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 33. 
 

34-  [ant. 1794, Dezembro, 15] 
REQUERIMENTO do porteiro do Conselho Ultramarino João Antônio Botelho de 
Gouveia à rainha [D. Maria I], solicitando o pagamento de uma ajuda de custo 
anual para as despesas miúdas. 
Anexos: requerimentos e carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 34. 
 

35-  1794, [Lisboa] 
LEMBRETE sobre o requerimento de Manuel Rodrigues Silvano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 35. 
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36-  [ant. 1795, Janeiro, 13] 
REQUERIMENTO de Antônio Vieira de Macedo, professo na Ordem de Cristo, à 
rainha [D. Maria I], solicitando cumprimento da provisão régia que o isenta de 
acomodar soldados em sua casa quando da passagem das tropas em Coimbra. 
Anexos: procuração, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 36. 
 

37-  [ant. 1795, Dezembro, 12] 
REQUERIMENTO de Manuel Alves da Fonseca Costa à rainha [D. Maria I], 
solicitando confirmação de carta patente no posto de mestre-de-campo, com o 
soldo de capitão de Infantaria do Reino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 37. 
 

38-  1798, Julho, 3, Estoril 
OFÍCIO do [presidente do Conselho Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio 
José de Castro], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, recomendando a Luís José Gomes da Silva e pedindo 
que atenda sua pretensão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 38. 
 

39-  [1800, Janeiro, Lisboa a 1800, Julho, Porto] 
CARTAS particulares (8) de D. Gregório José Ferreira Eça e Meneses ao [ministro 
plenipotenciário em Londres], D. João de Almeida de Melo e Castro, e uma de D. 
Diogo José Ferreira de Eça e Meneses à irmã, D. Isabel de Meneses. As primeiras, 
de D. Gregório, tratam, entre outros assuntos: da saúde da irmã, cumprimentos do 
pai, o seu casamento, encomenda de penas, pedido de duas camas de ferro, dois 
véus brancos e dois pretos e dois relógios de caixa de ouro; informa que não 
encontrou ainda casa com móveis para o irmão e que o conde da Ega, [Aires José 
Maria de Saldanha Albuquerque], casou no dia 9 de Fevereiro e no dia 10 deu uma 
grande festa; aproveita a oportunidade para encomendar uma capa para a 
condessa do Redondo, uma fivela para o conde do Redondo, [Fernando Maria de 
Sousa Coutinho], e um hábito para o marquês de Marialva, [D. Diogo José Vito de 
Meneses Noronha Coutinho]; a última carta de D. Gregório é destinada ao senhor 
Augusto Muller e trata sobretudo de encomendas e do pagamento delas por parte 
do seu cunhado. A carta de D. Diogo informa a irmã do casamento de D. Gregório 
e diz que dará os recados dela aos tios Marialva. 
Obs.: D. Isabel de Meneses é esposa de D. João de Almeida de Melo e Castro e o 
tratamento de D. Gregório para com D. João é o de “irmão do meu coração”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 39. 
 

40-  [ca. 1800] 
INFORMAÇÃO acerca do museu da Universidade de Coimbra, que foi de 
Domingos Vandelli e se acha distribuído em três casas, especificando o que ficou 
em cada casa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 40. 
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41-  1802, Agosto, 15, Queluz – 1804, Outubro, 11, [Lisboa] 
AVISO e ESCRITO ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o 
primeiro, do conde de Caparica, em nome da princesa D. Carlota Joaquina, para 
que se apronte um mastro de 60 palmos de comprido para servir na obra da quinta 
do Ramalhão; e o segundo, de D. Manuel Guilherme de Sousa, solicitando aviso 
que permita o desembarque imediato de suas primas no porto de Lisboa, visto que 
a embarcação que as conduz não teve contato com os portos infetados com a peste. 
Anexos: lembretes, escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 41. 
 

42-  ����1806, Junho, 18, Lisboa 
REQUERIMENTO do capitão-de-fragata da Armada Real Manuel Ribeiro Valente 
ao [príncipe regente] D. João, solicitando um dos governos subalternos da América 
ou o governo da Ilha de São Miguel, com a patente de coronel agregado ao 
regimento de Artilharia da Corte, em remuneração dos serviços prestados. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 42. 
 

43-  1818, Junho, 6, Lisboa 
CARTA da Junta Governativa de Portugal ao rei [D. João VI], remetendo a apostila 
do visconde de Mesquitela, D. Luís da Costa de Sousa Macedo e Albuquerque, 
para ser assinada. 
Anexo: carta. 
Obs.: a carta é assinada pelo marquês de Borba, [Fernando Maria de Sousa 
Coutinho]; o conde de Peniche, [Caetano José de Noronha e Albuquerque]; Ricardo 
Raimundo Nogueira; e D. Miguel Pereira Forjaz. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 43. 
 

44-  [ant. 1824?] 
REQUERIMENTO da marquesa de Abrantes, D. Helena [de Vasconcelos e Sousa], 
ao rei [D. João VI], solicitando que D. Francisco de Sales de Lencastre, filho de seu 
marido [D. José Maria da Piedade de Lencastre Silveira Castelo Branco de Almeida 
Sá e Meneses], seja transferido do Estado da Índia, onde foi mandado servir, para 
as ilhas dos Açores ou Madeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 44. 
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45-  1825, Janeiro, 5, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], marquês de Palmela, 
[D. Pedro de Sousa Holstein], ao [secretário de estado da Guerra, interinamente da 
Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra, 
[Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], remetendo o requerimento de 
Alexandre Joaquim [Grand-Pré] de Azevedo, em que solicita um hábito da Ordem 
de Cristo. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 45. 
 

46-  1825, Junho, 9 – Novembro, 23, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do [secretário de Estado do Reino] José Joaquim de Almeida e Araújo 
Correia de Lacerda ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
José Joaquim Monteiro Torres, remetendo: o requerimento de Antônio Bernardo de 
Almeida, em que pede uma comenda honorária; o requerimento de Joaquim José 
Gomes Mariares, pedindo um hábito da Ordem de Cristo; o requerimento de 
Joaquim Bento da Fonseca, pedindo o hábito da Ordem de Nossa Senhora da 
Conceição de Vila Viçosa; e, por último, o requerimento e documentos do major 
Joaquim Antônio de Eça Figueiredo da Gama Lobo, em que pede o hábito da 
Ordem de Cristo para dois filhos seus. 
Anexos: aviso, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 46. 
 

47-  1829, Junho, 20 
OFÍCIO do [ministro assistente ao Despacho], duque de Cadaval, [D. Nuno 
Caetano Álvares Pereira de Melo], ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], 
remetendo os requerimentos de Luís José da Costa e Vicente Esteves para serem 
despachados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 47. 
 

48-  1829, Agosto, 28, Queluz 
OFÍCIO (cópia) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], ao doutor Vicente José 
Ferreira Cardoso da Costa, agradecendo as cartas que o congratulam por ter 
recebido o título de conde. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 48. 
 

49-  1832, Setembro, 8 
CARTAS (minutas) sobre um ato heróico ocorrido no dia 6 do corrente, em que 
tomaram parte de forma exemplar indivíduos que pertencem a repartição da 
Marinha, distinguindo ao tenente Joaquim Pedro Celestino Soares, ao segundo 
tenente Francisco Soares Franco e ao segundo tenente Francisco de Assis e Silva. 
AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 49. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 34 (1758-1816) 
N.º de pastas descritas: 23 
Assuntos: governo do Estado da Índia; governo de Santa Catarina; mascates; prisão do conde 
da Ega, [Manuel de Saldanha e Albuquerque]; armazéns de pólvora; fornecimento de pão 
dos Açores; salitre; carta de encomendação religiosa; entrada de oficiais franceses no porto 
de Setúbal; instrumentos matemáticos; Academia Real da Fortificação, Artilharia e Desenho; 
Lazareto da Trafaria; Armada Real no Mediterrâneo; embaixada de Portugal em Madri; 
edificação da Real Cordoaria; Erário Régio no Rio de Janeiro. 
 

1-  1758, Março, 16, [Lisboa] 
CARTA do [secretário do Conselho Ultramarino], Joaquim Miguel Lopes Lavre, ao 
rei [D. José I], sobre a nomeação dos vice-reis do Estado da Índia e a forma de 
entrega do governo daquele Estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 1. 
 

2-  ����1765, Novembro, 13, [Vila de Nossa Senhora do] Desterro, ilha de Santa 
Catarina 
CARTA do ouvidor-geral da comarca de Nossa Senhora do Desterro, da ilha de 
Santa Catarina, Duarte de Almeida e Sampaio, ao rei [D. José I], sobre a existência 
de um número maioritário de mascates ou tendeiros no governo daquela ilha e o 
expediente que tomou, com a aprovação do governador, para aumentar as receitas 
dos pelouros. 
Obs.: ver também AHU_ACL_CU_021, cx. 3, D. 207. 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 2. 
 

3-  ����1765, Novembro, 13, [Vila de Nossa Senhora do] Desterro, ilha de Santa 
Catarina 
OFÍCIO do ouvidor-geral da comarca de Nossa Senhora do Desterro, da ilha de 
Santa Catarina, Duarte de Almeida e Sampaio, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar Francisco Xavier Mendonça Furtado], sobre a 
existência de um número maioritário de mascates ou tendeiros no governo daquela 
ilha e o expediente que tomou, com a aprovação do governador, para aumentar as 
receitas dos pelouros. 
Anexo: cartas régias (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 3. 
 

4-  ����[post. 1766, Março, 5] 
CONHECIMENTO referindo a relação de 5 de Março de 1766 relativa as 
quantidades de pólvora existentes nos Reais Armazéns de Pólvora, com indicação 
das quantidades que entraram nesses armazéns, a sua proveniência (Estado da 
Índia e Rio de Janeiro) e o seu destino (sobretudo o Algarve). 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 4. 
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5-  1767, Fevereiro, 21, Lisboa 
AVISOS (2 cópias) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, 
[Sebastião José de Carvalho e Melo], o primeiro ao [tesoureiro da Casa da Moeda], 
Manuel José Peyre Longue, ordenando que remeta ao corregedor do Crime da 
Corte e Casa, Romão José da Rosa Gaião, duas bolas de porco-espinho guarnecidas 
com filigrana de ouro e metidas num canudo de cana, que pertencem às jóias e 
restantes peças sequestradas ao [ex-vice-rei do Estado da Índia], conde da Ega, 
[Manuel de Saldanha e Albuquerque], e respectivo recebido de entrega; o segundo, 
ao corregedor do Crime da Corte e Casa, [Romão José da Rosa Gaião], para que 
entregue ao tesoureiro da Casa da Moeda, Manuel José Peyre Longue, as referidas 
duas bolas de porco espinho, por forma a serem enviadas ao seu legítimo 
proprietário, o conde da Ega [Manuel de Saldanha e Albuquerque]. 
Anexo: ofícios, aviso (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 5. 
 

6-  [ca. 1768] 
REQUERIMENTO da condessa da Ega, [D. Maria José do Carmo Xavier de 
Almada], à rainha [D. Maria I], solicitando o envio de ordens para que pela 
secretaria do Conselho Ultramarino seja entregue à suplicante um documento 
necessário para que o seu marido, o [ex-vice-rei do Estado da Índia], conde da Ega, 
[Manuel de Saldanha e Albuquerque], preso na Torre do Outão, possa justificar-se 
dos crimes de que foi acusado durante o governo de D. José I. 
Anexo: provisão (cópia), ofícios, requerimentos, ofícios (cópias), lista, escritos, 
lembretes, declaração, memórias (minutas). 
Obs.: o conde da Ega esteve preso por mais de dois anos, tendo sido solto em 27 de 
Dezembro de 1768 (cf. Nobreza de Portugal e do Brasil. Lisboa: Editorial Enciclopédia, 
vol. II, 1960, p. 557). 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 6. 
 

7-  1774, Dezembro, 14, Madri 
CARTA particular do [embaixador de Portugal em Madri], D. Francisco Inocêncio 
de Sousa Coutinho, ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], 
Aires de Sá e Melo, sobre a jornada que fará a Aranjuez e outras notícias da corte de 
Madri, mencionando que a duquesa está melhor e aguarda resposta a sua questão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 7. 
 

8-  [ant. 1782, Abril, 27] 
REQUERIMENTO do [deputado da Junta dos Três Estados e inspetor-geral dos 
provimentos do Exército], conde da Ega, [Aires José Maria de Saldanha 
Albuquerque Coutinho Matos e Noronha], à rainha [D. Maria I], solicitando 
pagamento de uma tença para que possa assentar na Alfândega de Lisboa e 
reservar assento na Alfândega do Tabaco e no Conselho Ultramarino. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 8. 
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9-  1785, Fevereiro, 1, Lisboa 
OFÍCIO do [contratador do salitre em Lisboa], Antônio Ferreira de Mesquita, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro, sobre o salitre proveniente dos navios “Princesa do Brasil” e “Monte do 
Carmo”, por si arrematado, e as quantidades que foram deixadas ao dispor das 
Reais Fábricas, bem como o preço de cada arrematação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 9. 
 

10-  1800, Janeiro, 10, Lisboa – Março, 11, Lisboa. 
OFÍCIOS (2) do intendente-geral da Polícia da Corte e do Reino, Diogo Inácio de 
Pina Manique, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho; o primeiro, sobre o exame realizado às embarcações 
que seguiam com destino às ilhas dos Açores – a saber: duas de Vicente José Borges, 
a de João Rodrigues da Paz, a de José Inácio, a de Antônio José Paiva, a de Tomás 
Antônio Barreto, a de Joaquim José Gomes, e três de Álvaro Antônio Ulomazini –, 
com o objetivo de ir buscar pão, e as medidas tomadas para o seu transporte; e o 
segundo, sobre a informação dada pelo corregedor da comarca de Setúbal, Manuel 
Vicente Marques, quanto à entrada de oficiais franceses naquele porto a bordo de 
um navio sueco, ajudados por um corsário inglês. 
Anexo: atestados (cópias), ofício, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 10. 
 

11-  1800, Outubro, 23 – 24, Santa Catarina de Ribamar 
ESCRITOS (2) do [reposteiro-mor da Casa Real e presidente do Senado da Câmara 
de Lisboa], marquês de Castelo Melhor, [conde de Calheta, Antônio José de 
Vasconcelos e Sousa da Câmara Caminha Faro e Veiga], ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho; o primeiro, 
remetendo uma carta confidencial do vereador [deputado do Senado da Câmara de 
Lisboa, João José de Faria da Costa e Abreu] Guião, a respeito do Lazareto da 
Trafaria; e o segundo, solicitando o levantamento da suspensão dada ao fiel de 
armazém José Joaquim de Magalhães, para que possa auxiliar o seu companheiro 
na assistência aos Armazéns Reais. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 11. 
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12-  1806, Janeiro, 24 – Agosto, 22, Madri, Aranjuez, Santo Ildefonso 
OFÍCIOS (7) do [embaixador de Portugal em Madri], conde da Ega, [Aires José 
Maria de Saldanha Albuquerque Coutinho Matos e Noronha], ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues 
de Sá e Melo Meneses e Souto Maior]; o primeiro, sobre a correspondência do 
comandante da Esquadra do Mediterrâneo, Luís da Mota Feio, recebida através do 
correio de Algeciras, para ser entregue naquela Secretaria de Estado e no Conselho 
do Almirantado; o segundo, remetendo o ofício enviado pelo comandante da 
fragata “Minerva” e interino da Esquadra do Mediterrâneo, Inácio da Costa 
Quintela; o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, remetendo novos ofícios do 
comandante da Esquadra do Mediterrâneo Luís da Mota Feio, a bordo da nau 
“Rainha de Portugal”, que se encontrava no estreito de Gibraltar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 12. 
 

13-  [post. 1807, Novembro] 
AVISO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], para a 
Junta da Fazenda da Marinha, ordenando que se pagasse a terça parte dos serviços 
dos operários do Arsenal da Marinha Maurício Jorge, Simão Fernandes e Luís José, 
que estavam em atraso. 
Anexo: lembrete, lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 13. 
 

14-  1810, Janeiro, 9, [Lisboa] 
OFÍCIO do coronel do regimento do Corpo de Engenheiros e encarregado 
responsável do Arquivo Militar, Eusébio Dias Azedo, ao [governador do Reino e 
secretário da Marinha e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. Miguel 
Pereira Forjaz [Coutinho], remetendo relação dos instrumentos de Matemática 
existentes naquele Arquivo Militar e solicitando informações sobre o paradeiro dos 
instrumentos utilizados nas diversas Comissões do Real Serviço. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 14. 
 

15-  [ant. 1810, Abril, 25] 
REQUERIMENTO do padre João José Alves ao [governador do Reino e secretário 
da Marinha e Ultramar, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e 
Resende], solicitando prorrogação da carta de encomendação na igreja do Salvador 
de Barbeita da comarca de Valença, do Arcebispado Primaz [de Braga]. 
Anexo: requerimentos, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 15. 
 

16-  [ca. 1810] 
LISTA (minuta) das memórias legislativas autenticadas por Belchior José ou 
extraídas do Conselho Ultramarino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 16. 
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17-  1811, Março, 30, [Lisboa] 
OFÍCIO do encarregado responsável da Academia Real da Fortificação, [Artilharia e 
Desenho], João Carlos Portelli, ao [governador do Reino e secretário da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], remetendo informações a respeito 
dos objetos e livros existentes no Arquivo e na Biblioteca daquela Academia e que 
deveriam ser enviados para a nova Academia, a criar na ilha Terceira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 17. 
 

18-  1812, Maio, 2, Lisboa 
CONSULTA da Real Junta da Fazenda da Marinha ao príncipe regente [D. João], 
dando parecer a respeito dos requerimentos das irmãs D. Ana Zeferina de 
Vasconcelos Damásio e D. Brigída Inácia de Vasconcelos Damásio, solicitando que 
se dê ordem à Junta da Fazenda da Marinha para entregar às suplicantes, como 
suas legítimas proprietárias, um terreno sito na praia da Junqueira, de que era 
foreiro o [ex-vice-rei do Estado da Índia], conde da Ega, [Manuel de Saldanha e 
Albuquerque], e que havia sido proposto em 1786 para a edificação da Real 
Cordoaria. 
Anexo: requerimentos, ofícios, escritos (minutas), consultas, cartas, carta (traslado), 
parecer, instrumento de aforamento, portaria (cópia), lembretes, certidão, pareceres 
(minutas), relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 18. 
 

19-  1813, Agosto, 27, Faro 
CARTA do juiz da Alfândega de Faro, Manuel Carlos de Andrade, ao príncipe 
regente [D. João], sobre a ruína do escaler daquela Alfândega e a realização das 
diligências do Serviço Real no escaler do Tabaco, emprestado, ou em lanchas 
alugadas, devendo o escaler privativo daquela Alfândega ser consertado e, 
enquanto isso, utilizar-se uma lancha que serve no serviço da Esquadrilha em Vila 
Real. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 19. 
 

20-  1813, Setembro, 30, Aveiro 
OFÍCIO do tenente-coronel Luís Gomes de Carvalho ao [governador do Reino e 
secretário dos Negócios da Guerra, Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho], remetendo uma nota sobre o projeto da primeira parte dos trabalhos de 
melhoramento dos rios Vouga, Águeda e Sertima, dos quais é o responsável. 
Anexo: informação relativa a um projeto proposto para os trabalhos no rio Vouga. 
Obs.: tinha em anexo uma planta na qual se mostram os melhoramentos em 
questão, que atualmente se encontra no setor de Cartografia e Iconografia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 20. 
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21-  1814, Julho, 8 – Setembro, 24, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda ao príncipe regente [D. João], a respeito 
do tombo da praia da Junqueira, onde se construiu o edifício da Cordoaria, que 
ficou incompleto por morte do juiz e procurador responsáveis. Solicita-se 
autorização para a nomeação de novos juiz e procurador, a fim de se concluir o 
processo em questão. 
Anexo: parecer, ofícios (cópias), alvará (cópia), lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 21. 
 

22-  ����1814, Novembro, 17, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios da Fazenda no Rio de Janeiro], João 
Antônio Salter de Mendonça, ao [governador do Reino, secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos em Portugal], D. Miguel Pereira 
Forjaz [Coutinho Barreto de Sá e Resende], remetendo cópias de duas consultas do 
Conselho da Fazenda a respeito do tombo incompleto da praia da Junqueira. 
Anexo: consultas, ofícios (cópias), lembrete, provisão (cópia), portaria (minuta), 
pareceres (minutas), requerimentos, consultas (cópias). 
Obs.: tinha em anexo uma planta da praia da Junqueira, que foi retirada para o 
setor de Cartografia e Iconografia em 19 de Janeiro de 1987: AHU_CARTm_076, D. 
1317-1318. 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 22. 
 

23-  1816, Agosto, 17, [Rio de Janeiro] 
OFÍCIO do [intendente-geral da Marinha] João Maria de Almeida ao [oficial-maior 
da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar],José Joaquim da Silva Freitas, 
solicitando ordens a respeito da cobrança de uma quantia referente à amortização 
das férias a pagar pelo Erário Régio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 34, pasta 23. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 35 (1598-1829) 
N.º de pastas descritas: 26 
Assuntos: ofícios; isenção de réditos e juros; alfândegas; panos; tabaco; consulado; sustento 
de escravos; distúrbios entre ingleses e franceses em Lisboa; negociações da Ásia; tomadias 
de fazendas; entrada e saída de embarcações dos portos de Lisboa e Porto; serviço da Saúde; 
Junta da Administração do Tabaco. 
 

1- [post. 1598, Maio] 
REQUERIMENTO de Antônia Tomé, filha do guarda da Alfândega de Lisboa 
Antônio Tomé, ao rei [D. Filipe I], solicitando a propriedade do ofício de seu 
falecido pai, para quem com ela casar, a fim de prover o seu sustento e o de suas 
irmãs órfãs. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 1. 
 

2- [ant. 1601, Outubro, 26] 
REQUERIMENTO dos contratadores das alfândegas do Reino ao rei [D. Filipe II], 
solicitando isenção de um pagamento de réditos e juros nas folhas de seus 
contratos para os genoveses, visto não terem sido pagos do empréstimo que 
fizeram a Fazenda Real. 
Anexo: requerimentos, certidão, carta, escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 2. 
 

3- [ant. 1612, Junho, 5] 
REQUERIMENTO de Bernardo Rodrigues ao rei [D. Filipe II], solicitando 
prorrogação por mais um ano para meter na Alfândega de Lisboa os panos e sedas 
do Reino de Castela que se comprometeu a dar desde 1610. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 3. 
 

4- [1615], Maio, 7, Lisboa 
CARTA de Diogo da Silva [...] ao rei [D. Filipe II], recomendando que um ofício da 
Alfândega de Lisboa, solicitado pela viúva Ana Barbosa, seja concedido a sua filha 
mais velha para seu sustento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 4. 
 

5- 1616, Dezembro, 15 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II], retirando a posse do ofício 
de recebedor da Alfândega e consulado de Setúbal a Vicente de Brito Colaço, vista 
a sua inabilidade para o mesmo, e concedendo a serventia do ofício em questão a 
quem casar com uma de suas filhas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 5. 
 

6- 1617, Agosto, 26, Porto 
CARTA do juiz da Alfândega da cidade do Porto, Vasco Antônio, ao rei [D. Filipe 
II], sobre os fardos de pano que vêm nos navios de Antônio Pereira e Francisco 
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Luís. 
Anexo: certidões, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 6. 
 

7- 1618, Novembro, 21 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] sobre um descaminho de 
tabaco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 7. 
 

8- 1625, Maio, 16 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] sobre a pretensão do 
escrivão do direito dos três por cento da Alfândega de Faro, Antônio Delgado 
Mascarenhas, acerca de seu ordenado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 8. 
 

9- 1640, Novembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III], sobre a dúvida na 
assinatura do alvará com salva pedido pelo escrivão dos três por cento do 
consulado da Alfândega de Aveiro, Pedro Tavares, por não terem sido seguidos os 
protocolos jurídicos de seu regimento. 
Anexo: alvará, cartas régias (cópias de capítulos), decreto (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 9. 
 

10- [ant. 1641, Abril, 6] 
REQUERIMENTO da viúva Brites de Vila Lobos ao rei [D. João IV], solicitando 
licença para renunciar o ofício de escrivão do consulado da Alfândega de Tavira, 
que foi de seu marido Salvador de Matos, por ser de muito baixo valor. 
Anexo: alvarás, decreto, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 10. 
 

11- [ant. 1700] 
INFORMAÇÃO sobre a provisão de um ofício na Alfândega [de Lisboa]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 11. 
 

12- [post. 1700] 
REQUERIMENTO do escrivão da descarga Francisco Ribeiro da Fonseca, 
solicitando que não se lhe aumente o dinheiro que foi obrigado a dar para sustento 
de sua escrava que está no tronco por causa dos roubos que cometeu em sua casa. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 12. 
 

13- 1760, Outubro, 31, Porto 
OFÍCIO de João de Sousa e Melo ao [secretário de Estado do Reino e Mercês, conde 
de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a ordem para declarar o 
dinheiro que se encontra no cofre da tesouraria do consulado da Alfândega da 
cidade do Porto. 
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Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 13. 
 

14- 1780, Maio, 1, [Lisboa] 
OFÍCIO do ajudante da torre de Belém José Bernardo da Silva ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar Martinho de Melo e Castro], sobre 
uma bandeira que os ingleses rasgaram de um escaler francês e todos os distúrbios 
causados por conta do incidente. 
Anexo: ofícios. 
Obs.: documento em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 14. 
 

15- 1781, Abril, 30, Lisboa 
OFÍCIO do provedor da Junta do Comércio, João Henrique de Sousa, ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre 
a necessidade de se mudar a pauta da Alfândega, atualmente obsoleta, indicando 
que muitos dos gêneros que entraram e saíram nos últimos anos nem constam da 
pauta que está sendo utilizada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 15. 
 

16- 1783, Março, 6, Lisboa 
OFÍCIO do administrador-geral da Alfândega, Diogo Inácio de Pina Manique, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar Martinho de Melo e 
Castro], sobre os motivos de não se utilizar a nova pauta da Alfândega de Lisboa 
nas demais alfândegas do Reino. 
Anexo: regimento (cópia), ofício (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 16. 
 

17- 1784, Janeiro, 12, Lisboa 
OFÍCIO do provedor da Junta do Comércio, João Henrique de Sousa, ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, 
informando seu parecer sobre a representação do provedor da Casa da Índia, em 
que solicita jurisdição executiva para a cobrança do que se deve das negociações da 
Ásia e sobre os inconvenientes que se notam na forma atual da administração das 
mesmas negociações. 
Anexo: ofício (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 17. 
 

18- 1788, Abril, 29, [Lisboa] 
OFÍCIO de José Joaquim de Barros e Mesquita ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre se expedir um 
aviso ao provedor da Alfândega do Açúcar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 18. 
 

19- 1788, Maio, 16, Porto 
OFÍCIO do juiz da Alfândega do Porto Rodrigo Antônio de Abreu e Lima ao 
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[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro, sobre as tomadias em várias fazendas que mandou fazer próximo a Vila do 
Conde. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 19. 
 

20- 1818, Fevereiro a 1819, Janeiro, Porto 
OFÍCIOS (10) do juiz ajudante José Maurício de Abreu de Lima ao [governador do 
Reino e secretário da Marinha e Ultramar, dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, remetendo os mapas das 
embarcações nacionais e estrangeiras que entraram e saíram da barra da cidade do 
Porto durante o ano de 1818. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 20. 
 

21- 1824, Setembro-Outubro, Lisboa 
MAPAS das embarcações nacionais e estrangeiras que entraram no porto de 
Lisboa nos meses de Setembro a Outubro de 1824. 
Anexo: relações de passageiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 21. 
 

22- 1825, Outubro, 29, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário da Fazenda] D. Miguel Antônio de Melo ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres, sobre 
não poderem continuar no serviço do Terreiro Público os escaleres pertencentes à 
Alfândega. 
Anexo: carta (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 22. 
 

23- 1825, Setembro, 6, Porto 
CARTA do juiz da Alfândega do Porto José Maurício de Abreu de Lima ao rei [D. 
João VI], sobre as irregularidades praticadas no serviço da Saúde da dita cidade. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 23. 
 

24- 1828 a 1830, Porto 
MAPAS das embarcações nacionais e estrangeiras que entraram na cidade do 
Porto nos anos de 1828 a 1830. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 24. 
 

25- 1829, Setembro, 30, [Lisboa] 
OFÍCIOS do [secretário de Estado da Fazenda], conde da Lousã, D. Diogo [de 
Meneses de Eça], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], sobre o pagamento dos 
salários dos guardas da Junta da Administração do Tabaco a bordo dos navios de 
guerra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 25. 
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26- ����1829, Outubro, 7, [Lisboa] 

OFÍCIO do [juiz do Arsenal da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de 
Oliveira Leite de Barros], sobre os avisos relativos à estada de guardas da 
Alfândega do Tabaco a bordo dos navios da Coroa, especialmente a bordo da 
fragata “Diana”; informando que alguns navios têm tido guardas a bordo e outros 
não e que, em geral, só os navios vindos do Brasil e da costa da África é que os 
têm. 
Anexo: atestado, ofícios, ofício (cópia), lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35, pasta 26. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 35-A (1613-1833) 
N.º de pastas descritas: 11 
Assuntos: sonegação de direitos reais; Relação do Porto; pagamento de ordenados; entrada e 
saída de navios nas alfândegas de Lisboa e Porto. 
 

1-  [ant. 1613, Março, 9 – Dezembro, 1]  
REQUERIMENTOS (2) ao rei [Filipe II], o primeiro, do mercador francês Antônio 
Fabre, solicitando provisão para que o desembargador da [Relação] do Porto Roque 
da Silveira retire a acusação proferida em devassa contra o suplicante por crime de 
sonegação de direitos reais, atendendo aos prejuízos que o mesmo poderá vir a ter 
no seu negócio; o segundo, do feitor e selador da Alfândega de Castelo Branco, 
Manuel Gomes Lobo, solicitando que se estabeleça o valor dos ordenados que deve 
receber no exercício dos referidos cargos, pela falta de referência aos mesmos nos 
respectivos regimentos. 
Anexo: carta, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35-A, pasta 1. 
 

2-  1617, Julho, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II], sobre o requerimento do 
juiz da Alfândega da vila de Castelo Branco, Francisco Tudela, solicitando ordem 
régia para que o provedor da comarca o solte e se admoeste o corregedor pela 
desobediência praticada contra o suplicante, dando-lhe ordem de prisão por não lhe 
mostrar as provisões de nomeação naquele cargo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35-A, pasta 2. 
 

3-  [ant. 1807, Julho, 17]  
REQUERIMENTO de Bartolomeu José Nunes Cardoso Geraldes e Meneses ao 
príncipe regente [D. João], solicitando certidão em estilo do seu tempo de serviço 
como ouvidor da Alfândega de Lisboa, cargo que exercera entre 14 de Junho de 
1803 e 23 de Agosto de 1806. 
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35-A, pasta 3. 
 

4-  1818, Dezembro, 23, Porto 
OFÍCIO do juiz ajudante [da Alfândega do Porto] José Maurício de Abreu de Lima 
ao [governador do Reino] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e 
Resende, remetendo os mapas das embarcações portuguesas e estrangeiras que 
deram entrada e saída no porto daquela cidade no mês de Novembro de 1818. 
Anexo: folha de rosto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35-A, pasta 4. 
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5-  1825, Fevereiro, 17 – Dezembro, 27, Porto 
OFÍCIOS (10) do juiz da Alfândega do Porto José Maurício de Abreu de Lima ao 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar Joaquim José Monteiro 
Torres, remetendo os mapas das embarcações portuguesas e estrangeiras que 
deram entrada e saída no porto daquela cidade nos meses de Janeiro, Fevereiro, 
Março, Abril, Maio, Julho, Setembro, Outubro e Novembro de 1825. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35-A, pasta 5. 
 

6-  1826, Janeiro, 12 – Dezembro, 21, Porto 
OFÍCIOS (9) do juiz da Alfândega do Porto José Maurício de Abreu de Lima ao 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar Joaquim José Monteiro 
Torres, os primeiros seis, remetendo os mapas das embarcações portuguesas e 
estrangeiras que deram entrada e saída no porto daquela cidade nos meses de 
Dezembro de 1825 e Janeiro, Março, Abril, Maio e Junho de 1826; os sétimo e oitavo, 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Inácio da Costa 
Quintela, remetendo os mapas das embarcações portuguesas e estrangeiras que 
deram entrada e saída no porto daquela cidade nos meses de Julho e Agosto de 
1826; e o nono, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Antônio Manuel de Noronha, remetendo os mapas das embarcações portuguesas e 
estrangeiras que deram entrada e saída no porto daquela cidade no mês de 
Novembro de 1826. 
Anexos: mapas. 
Obs.: o sétimo ofício é do juiz interino da Alfândega do Porto Pedro Alexandre de 
Abreu Lima. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35-A, pasta 6. 
 

7-  1828, Janeiro, 10 – Dezembro, 9, Porto 
OFÍCIOS (11) do juiz da Alfândega do Porto José Maurício de Abreu de Lima, os 
dois primeiros ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Carlos Honório Gouveia Durão, remetendo os mapas das embarcações portuguesas 
e estrangeiras que deram entrada e saída no porto daquela cidade nos meses de 
Dezembro de 1827 e Janeiro de 1828, respectivamente; e os terceiro, quarto, quinto, 
sexto, sétimo, oitavo e décimo primeiro, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] José Antônio de Oliveira Leite de Barros, remetendo os mapas 
das embarcações portuguesas e estrangeiras que deram entrada e saída no porto 
daquela cidade nos meses de Fevereiro, Março, Abril, Junho, Julho, Agosto, 
Setembro, Outubro e Novembro de 1826, respectivamente. 
Anexos: mapas, lembretes, folha de rosto. 
Obs.: o nono e décimo ofícios são do juiz interino da Alfândega do Porto Pedro 
Alexandre de Abreu Lima. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35-A, pasta 7. 
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8-  1831, Janeiro, 14 – Dezembro, 20, Porto 
OFÍCIOS (9) do juiz da Alfândega do Porto José Maurício de Abreu de Lima, os 
cinco primeiros ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e 
ministro assistente ao Despacho], duque de Cadaval, [D. Nuno Caetano Álvares 
Pereira de Melo], remetendo os mapas das embarcações portuguesas e estrangeiras 
que deram entrada e saída no porto daquela cidade nos meses de Dezembro de 
1830 e Janeiro, Fevereiro, Março e Maio de 1831; e os sexto, sétimo, oitavo e nono, 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Conde de Bastos, 
[José Antônio de Oliveira Leite de Barros], remetendo os mapas das embarcações 
portuguesas e estrangeiras que deram entrada e saída no porto daquela cidade nos 
meses de Julho, Setembro, Outubro e Novembro de 1831. 
Anexos: mapas, folhas de rosto. 
Obs.: o quinto ofício é do juiz interino da Alfândega do Porto Pedro Alexandre de 
Abreu Lima. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35-A, pasta 8. 
 

9-  1832, Janeiro, 17 – Junho, 26, Porto 
OFÍCIOS (6) do juiz da Alfândega do Porto José Maurício de Abreu de Lima, os 
primeiro, segundo, terceiro, quinto e sexto, ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar], Conde de Bastos, [José Antônio de Oliveira Leite de 
Barros], remetendo os mapas das embarcações portuguesas e estrangeiras que 
deram entrada e saída no porto daquela cidade nos meses de Dezembro de 1831 e 
de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril e Maio de 1832. 
Anexos: mapas. 
Obs.: o quarto ofício é do juiz interino da Alfândega do Porto Pedro Alexandre de 
Abreu Lima. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35-A, pasta 9. 
 

10-  1832, Julho, 20, [Terceira] 
AVISO do [ministro e secretário de Estado dos Negócios da Fazenda e da Justiça] 
José Xavier Mouzinho da Silveira ao [secretário de Estado interino da Marinha e 
Ultramar] Agostinho José Freire, solicitando informação sobre o nome do navio em 
que pode embarcar os arquivos das secretarias que se encontram a seu cargo, com 
destino a Lisboa. 
Obs.: o autor e o destinatário são ambos ministros de D. Pedro, duque de Bragança. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35-A, pasta 10. 
 

11-  1833, Maio, 4 – Julho, 5, [Lisboa] 
MAPAS (14) com o registro das embarcações que entraram na barra do porto de 
Lisboa entre 4 de Maio e 5 de Julho de 1833. 
AHU_CU_Reino, Cx. 35-A, pasta 11. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 36 (1777-1828) 
N.º de pastas descritas: 59 
Assuntos: funcionamento da superintendência das obras da barra de Aveiro nos aspectos 
burocrático, financeiro e das suas atividades afins: conservação, obras, reconstrução e 
navegação fluvial. 
 

1-  1777, Dezembro, 14, Aveiro – 1783, Agosto, 4, Tavira 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, o primeiro, do superintendente das obras da barra de 
Aveiro, José Antônio Pestana da Silva, solicitando ser conservado nos lugares que 
ocupa e, mais tarde, ser desembargador do Porto; o segundo, do [presidente do 
Conselho Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], 
perguntando se ainda estariam em Portugal os homens mandados vir para obras 
de melhoramento da navegação fluvial. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 1. 
 

2-  1803, Março, 2, [Lisboa] 
CONSULTA (extrato) sobre requerimento do guarda-livros da secretaria do 
Conselho Ultramarino, José Maria de Sousa Duarte Coutinho, que pretende ser a 
pessoa competente para dormir na secretaria e acautelar a segurança dos livros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 2. 
 

3-  1805, Maio, 24, Lisboa – 1807, Abril, 15, [Lisboa] 
TERMO DE DECLARAÇÃO do secretário do Conselho Ultramarino Francisco de 
Borja Garção Stockler, em como nomeou Filipe Correia Picanço como oficial do 
número da mesma secretaria; 
OFÍCIO (cópia) do secretário do Conselho Ultramarino Francisco de Borja Garção 
Stockler ao [ministro assistente ao Despacho], conde de Vila Verde, [D. Diogo José 
Antônio de Noronha]; 
PORTARIA do secretário do Conselho Ultramarino Francisco de Borja Garção 
Stockler aos oficiais da secretaria, para que declarem que não lhes pediu para 
passarem certidões nem nos mandatos verbais usou "expressões alheias ao objecto 
dos mesmos". 
Obs.: estes documentos estão juntos porque poderão fazer parte do conjunto de 
anexos a um outro processo, acerca da conturbada nomeação de Francisco Correia 
Picanço. Estão numerados, respectivamente, com os números 1, 9 (riscado 4) e 7. 
Vejam-se AHU_ACL_CU_089, Cx. 15, D. 1357 e AHU_ACL_CU_089, Cx. 15, D. 
1360. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 3. 
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4-  1807, Fevereiro, 16, Aveiro  
OFÍCIO de Luís de Oliveira da Costa de Almeida [...] ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], visconde da Anadia, [João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], sobre a conclusão e abertura da barra de Aveiro. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 4. 
 

5-  [ant.1807, Abril, 15] – [post. 1816] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro, do oficial do registro da secretaria do Conselho 
Ultramarino Felipe Correia Picanço, por seu procurador Veríssimo José Fidalgo, 
solicitando ao príncipe regente [D. João] que lhe fossem pagos os emolumentos em 
atraso; o segundo, do fidalgo José Barreto Ferraz de Vasconcelos ao [governador 
do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em 
Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], solicitando o emprego de 
superintendente da barra de Aveiro, pois o desembargador Fernando Afonso 
Giraldes, que era seu titular, estava sendo promovido. 
Obs.: ver carta do secretário em AHU_ACL_CU_089, Cx. 15, D. 1357. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 5. 
 

6-  [ant. 1808, Abril, 6] – [ant. 1819, Novembro, 23]  
REQUERIMENTOS (5) o primeiro de Clemente Pereira, solicitando que sejam 
coagidos os seus devedores a lhe pagarem o que devem aos seus representados; o 
segundo, de João Antônio de Amarante, solicitando também o pagamento de uma 
dívida de um credor; o terceiro, de José Faustino de Bastos, solicitando um lugar 
supranumerário como carpinteiro, uma vez que não abrem vagas para os lugares 
ordinários; o quarto, de José Maria, solicitando que seja expedida portaria ao 
Erário Régio, admitindo-o na folha de pagamentos como meirinho das visitas do 
ouro; e o quinto, de Joana Maria, mulher pobre, solicitando o ingresso de seu filho 
no colégio da Real Cordoaria para aprender um ofício, em atenção a seu marido, 
morto pelos franceses. 
Anexos: relação, certidões, aviso. 
Obs.: no primeiro requerimento, a data de entrada está escrita em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 6. 
 

7-  [1808 – 1812, Abril, 4]  
LISTA dos oficiais da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos. 
Obs.: datação calculada com base na morte do oficial-maior João Filipe da Fonseca. 
Veja-se AHU_ACL_CU_017, Cx. 265, D. 18188. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 7. 
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8-  1809, Julho, 24, Aveiro  
OFÍCIO do desembargador da Casa da Suplicação e superintendente da barra de 
Aveiro, João Carlos Cardoso Verney, ao [governador do Reino, secretário da 
Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira 
Forjaz [Coutinho], enviando o mapa de receita e despesa do cofre da barra de 
Aveiro e comunicando o ocorrido com o dinheiro que se encontrava no cofre 
quando da chegada dos franceses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 8. 
 

9-  1810, Setembro, 16, Aveiro  
OFÍCIO do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando Afonso 
Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], enviando 
o balanço do cofre da barra de Aveiro correspondente aos primeiros 15 dias de 
Setembro de 1810. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 9. 
 

10-  1811, Abril, 19, Aveiro – 1811, Dezembro, 6, Aveiro 
OFÍCIOS (6) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], enviando 
os balanços (quinzenais) do cofre da barra de Aveiro correspondentes aos meses de 
Abril, Junho, Julho e Novembro; trata também de outros assuntos relativos à 
mesma barra. 
Anexos: lembrete, balanços, lista, certidão. 
Obs.: a sequência de balanços não está completa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 10. 
 

11-  1811, Abril, 26, Aveiro – 1811, Dezembro, 21, Aveiro 
OFÍCIOS (5) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], sobre 
reparações no cais de Aveiro, instruções à Polícia, sementeira de pinhais, o uso de 
certas facas por parte do remetente, o salário do meirinho, a abertura de esteiros e 
uma representação à Câmara sobre a entrada de embarcações barra fora. 
Anexos: regulamento, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 11. 
 

12-  1811, Agosto, 25, Aveiro – 1811, Novembro, 17, Aveiro 
OFÍCIOS (5) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], enviando 
os balanços (quinzenais) do cofre da barra de Aveiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 12. 
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13-  1811, Outubro, 29, [Lisboa] 
OFÍCIO (minuta) do [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], ao 
desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando Afonso Giraldes, 
sobre a falta de bons pilotos naquela barra e a forma de os pagar, se se quiserem 
contratar. 
Anexos: lembrete, parecer, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 13. 
 

14-  1812, Janeiro, 3, Aveiro – 1812, Abril, 17, Aveiro 
OFÍCIOS (6) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], 
mencionando o envio dos balanços quinzenais do cofre da barra de Aveiro das 
datas correspondentes; também trata de outros assuntos relativos às obras na 
mesma barra. 
Anexos: lembrete, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 14. 
 

15-  1812, Março, 21, Aveiro – 1812, Agosto, 24, Aveiro 
OFÍCIOS (4) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], o 
primeiro, sobre a ida de um preso para as obras da barra; nos restantes ofícios, 
sugere a sua demissão do cargo que ocupa, pedindo veladamente mais apoio e 
queixando-se de terceiros. 
Anexos: ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 15. 
 

16-  
 

1812, Maio, 4, Aveiro – 1812, Junho, 29, Aveiro 
OFÍCIOS (5) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], 
mencionando o envio dos balanços quinzenais do cofre da barra de Aveiro das 
datas correspondentes e com algumas notícias relativas às obras na mesma barra. 
Anexos: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 16. 
 

17-  1812, Julho, 27, Lisboa  
AVISO do [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], ao 
corregedor da comarca de Aveiro, suspendendo os procedimentos em curso 
relativos a um tapume que os religiosos de São Domingos fizeram no caminho da 
Fonte Nova. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 17. 
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18-  1812, Outubro, 12, Aveiro 
OFÍCIO do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando Afonso 
Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], enviando 
o balanço quinzenal do cofre da barra de Aveiro correspondente ao período entre 
27 de Setembro e 11 de Outubro de 1812 e pedindo esclarecimentos sobre o que 
deve fazer quanto a uma remessa de tijolos refratários e à passagem do sal de 
Aveiro pela alfândega do Porto. 
Anexos: lembretes, balanço. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 18. 
 

19-  1812, Setembro, 28, Aveiro – 1812, Dezembro, 11, Aveiro 
OFÍCIOS (4) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], o 
primeiro e o segundo, sobre as obras projetadas no rio Vouga e a falta de dinheiro 
para as pagar; o terceiro, sobre o envio de uma remessa de tijolo refratário; e o 
quarto, solicitando ser dispensado de informar uma representação da Câmara 
Municipal. 
Anexos: lembretes, parecer, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 19. 
 

20-  1813, Janeiro, 8, Aveiro – 1813, Março, 13, Aveiro 
OFÍCIOS (5) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], o 
primeiro, solicitando a informação do corregedor e a resposta da Câmara sobre a 
demolição do tapume da cerca dos religiosos dominicanos, documentos esses dos 
quais necessita para dar o seu parecer no assunto; o segundo, queixando-se da 
Câmara, que o obriga a dar aquartelamento a um oficial inglês; o terceiro, 
acusando a recepção de diversos documentos; o quarto, dando parecer sobre carta 
da Câmara acerca da Polícia do cais; e o quinto, sobre o transporte dos tijolos 
refratários. 
Anexos: lembretes, ofício, ofício (minuta), parecer (extrato), cartas, requerimento, 
certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 20. 
 

21-  
 

1813, Fevereiro, 5, Aveiro – 1813, Dezembro, 12, Aveiro 
OFÍCIOS (6) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], 
mencionando o envio dos balanços quinzenais do cofre da barra de Aveiro das 
datas correspondentes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 21. 
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22-  1813, Março, 19, Aveiro – 1813, Abril, 4, Aveiro 
OFÍCIOS (5) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], sobre a 
ida do vaso “Maria Diligente” a Lisboa, a contratação de pilotos, os direitos do sal 
de Aveiro, a chegada de navios àquele porto e a construção de um farol. 
Anexos: alvará (cópia), lembrete, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 22. 
 

23-  1813, Abril, 9, Aveiro – 1813, Maio, 14, Aveiro 
OFÍCIOS (5) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], sobre o 
donativo do negociante Jerônimo Fernandes da Silva, a reconstrução de um forte 
na barra de Aveiro, a contratação de um piloto, os balanços do cofre da barra, 
intrigas a respeito da arrematação das sisas de Aveiro e o pagamento aos pilotos 
do número. 
Anexos: declaração, lembretes, balanços. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 23. 
 

24-  1813, Maio, 21, Aveiro – 1813, Julho, 30, Aveiro 
OFÍCIOS (5) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], sobre o 
melhoramento da navegação do rio Vouga, com informações sobre outros rios; 
solicitando isenção de embargos no porto de Lisboa para o iate “Senhora da 
Victoria”; queixando-se da abertura abusiva do seu correio; e sobre a demissão do 
piloto-mor da barra. 
Anexos: certidões, escritos, ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 24. 
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25-  1813, Agosto, 2, Aveiro – 1813, Agosto, 16, Aveiro 
OFÍCIOS (6) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], o 
primeiro, sobre a chegada das catraias para o serviço do porto e o pagamento de 
pilotos com os recursos do cofre da Administração da Barra de Aveiro; o segundo, 
sobre o balanço do mesmo cofre e os trabalhos no rio Vouga; o terceiro, 
agradecendo ao destinatário os elogios que tem merecido do príncipe regente, que, 
afirma, são devidos à influência do destinatário, e comentando o movimento de 
navios e de pilotos naquele porto; o quarto, remetendo carta do negociante José 
Francisco Pinto Basto, sobre a escolha de novo piloto-mor e sobre a necessidade de 
mais pilotos e supranumerários; o quinto, sobre obras no cais daquela barra; e o 
sexto, em que se queixa de sua saúde, reiterando a dedicação ao Real Serviço. 
Anexo: ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 25. 
 

26-  1813, Agosto, 23, Aveiro – 1813, Outubro, 26, Aveiro 
OFÍCIOS (6) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], sobre o 
melhoramento da navegação dos rios Vouga e Águeda; a entrada de barcos que 
não pagam emolumentos e a instalação de duas peças de artilharia na entrada da 
barra; o naufrágio de um navio; a continuação da sua comissão; e a destruição de 
uma casa, pertencente ao convento do Lorvão, por causa das obras no campo de 
Vilarinho. 
Anexos: ofícios, parecer (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 26. 
 

27-  1813, Outubro, 16, Lisboa  
OFÍCIO do tenente-coronel engenheiro Anastácio Joaquim Rodrigues ao 
[governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra 
em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], dando parecer sobre a 
informação do tenente-coronel Luís Gomes de Carvalho acerca da navegabilidade 
do rio Liz e a construção de melhoramentos para o escoamento de matérias-
primas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 27. 
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28-  1813, Novembro, 26, Aveiro – 1813, Dezembro, 27, Aveiro 
OFÍCIOS (5) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], sobre o 
melhoramento da navegação dos rios Vouga e Águeda; a destruição de uma casa, 
pertencente ao convento do Lorvão, por causa das obras no campo de Vilarinho; a 
arrematação do contrato de José Ferreira Pinto Basto; e o envio de balanços. 
Anexos: requerimento (cópia), parecer (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 28. 
 

29-  1814, Janeiro, 17, Aveiro– 1814, Fevereiro, 18, Aveiro 
OFÍCIOS (5) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, enviando: informação do fiscal Joaquim Antônio Plácido, sobre a 
recusa da vila de Surães em pagar o imposto que reverte para as obras da barra de 
Aveiro; requerimento dos moradores de Ouca e São Romão; participação do 
piloto-mor da barra sobre o serviço dos pilotos do número; e os balanços do cofre 
da barra. 
Anexos: requerimento, carta, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 29. 
 

30-  1814, Março, 5, Aveiro – 1814, Março, 18, Aveiro 
OFÍCIOS (4) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, agradecendo a nomeação de seu irmão, Bartolomeu José, como 
ajudante do auditor-geral da Executoria junto do marechal-general; enviando 
extrato de carta do negociante José Ferreira Pinto Basto, arrematante da renda da 
massa [das sisas de Aveiro]; sobre a compra de terrenos no campo de Vilarinho, 
um naufrágio junto à costa, a necessidade de contratação de pilotos e do aumento 
do salário dos que já existem; e sobre a demora em virem documentos do Conselho 
da Fazenda. 
Anexos: escrito, ofício (minuta), carta (cópia), lembretes, ofício, certidão, portaria 
(minuta), aviso (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 30. 
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31-  1814, Março, 21, Aveiro– 1814, Abril, 23, Aveiro 
OFÍCIOS (5) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, enviando os balanços do cofre da barra; uma carta do negociante 
[contratador da massa das sizas de Aveiro] José Ferreira Pinto Basto; e falando nas 
possibilidades de desenvolvimento do comércio no porto de Aveiro e sobre a 
chegada àquele porto de navios do mesmo negociante. 
Anexos: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 31. 
 

32-  1814, Abril, 25, Aveiro– 1814, Junho, 20, Aveiro 
OFÍCIOS (5) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, pedindo desculpa pelo comportamento do irmão; enviando os 
balanços do cofre da barra; sobre a falta de operários para trabalhar, a fiscalização 
e pagamento dos pilotos do porto e a nomeação de mais seis pilotos; e sobre a 
necessidade de reparação das calçadas da cidade de Aveiro.  
Anexos: mapa do balanço, informação (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 32. 
 

33-  1814, Junho, 27, Aveiro– 1814, Agosto, 12, Aveiro 
OFÍCIOS (5) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, enviando os balanços do cofre da barra; comunicando a falta de 
operários para trabalhar e a inexistência de verbas para se lhes pagar o que exigem; 
e solicitando que a Misericórdia de Aveiro possa realizar uma loteria para 
angariação de fundos. 
Anexos: lembrete, escrito, informação (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 33. 
 

34-  1814, Agosto, 21, Aveiro– 1814, Outubro, 28, Aveiro 
OFÍCIOS (5) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, enviando os balanços do cofre da barra; e sobre as pessoas que 
trabalham nos serviços das embarcações da mesma barra, o pagamento dos filhos 
da folha e a prisão de marinheiros desertores. 
Anexos: mapas dos balanços, lembretes, escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 34. 
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35-  1814, Setembro, 9, 16, Aveiro. 
CARTA E OFÍCIO do tenente-general do Real Corpo de Engenheiros Luís Gomes 
de Carvalho, respectivamente, ao príncipe regente [D. João] e ao [governador do 
Reino, secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], 
D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre os 
melhoramentos no braço da ria de Aveiro denominado Cal de Vagos e a promoção 
do desenvolvimento da navegação nos rios Vouga, Águeda e Cértima. 
Anexos: aviso, requerimento, lista (minuta), projeto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 35. 
 

36-  1814, Novembro, 11, Aveiro– 1814, Dezembro, 16, Aveiro 
OFÍCIOS (5) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, enviando os balanços do cofre da barra; sobre o movimento das 
embarcações no porto de Aveiro; sobre a arrematação das rendas das sisas de 
Aveiro, relatando um acidente no porto; sobre a substituição do piloto-mor de 
Aveiro, relatando as negligências no serviço por parte do piloto-mor Manoel 
Cardoso Meireles; e sobre uma dúvida acerca da gratificação a ser paga ao tenente-
coronel Luís Gomes de Carvalho. 
Anexos: mapas dos balanços, ofícios, requerimento, lembrete, lista (minuta), 
escritos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 36. 
 

37-  1816, Janeiro, 8, Aveiro– 1816, Março, 29, Aveiro 
OFÍCIOS (7) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, o primeiro, agradecendo-lhe a honra de ter aceito ser padrinho de 
seu filho; o segundo, sobre a necessidade do imposto da barra, para que se desse 
continuidade ao projeto de navegação no rio Vouga, e sobre o ordenado do piloto-
mor; o terceiro, rebatendo as críticas sobre a bondade daquela barra; o quarto e o 
sexto, encaminhando dois balanços do cofre daquela Superintendência, o quinto, 
encaminhando os mapas de entradas e saídas de embarcações da mesma barra; e o 
sétimo, sobre a chegada do capitão-tenente Joaquim Antônio Rodrigues Galhardo. 
Anexos: informação (cópia), ofícios, certidão, aviso, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 37. 
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38-  1816, Abril, 5, Aveiro– 1816, Maio, 20, Aveiro 
OFÍCIOS (7) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, quase todos em resposta a avisos que transmitiam ordens do 
príncipe regente [D. João]: o primeiro e o segundo, tratando do balanço do cofre e 
do regulamento dos serviços daquela barra; o terceiro, sobre o projeto de 
navegação no rio Vouga; o quarto, sobre o requerimento do negociante 
[contratador da massa das sizas de Aveiro] José Ferreira Pinto Basto, a respeito da 
oferta da Companhia de Pesca do Alto Douro; o quinto (minuta), sobre o balanço 
do cofre; o sexto, sobre a confecção de tijolos refratários; e o sétimo, sobre os 
pescadores da Póvoa do Varzim auxiliarem nos serviços daquela barra. 
Anexos: ofícios, lembretes, aviso, termo de vereação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 38. 
 

39-  1816, Junho, 9, Aveiro– 1816, Julho, 26, Aveiro 
OFÍCIOS (7) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, quase todos em resposta a avisos que transmitiam ordens do 
príncipe regente [D. João]: o primeiro e o quinto, sobre a demolição dos muros que 
circundavam a cidade e uma parte do paço episcopal, em razão das obras da barra, 
e os entendimentos com o Bispo a propósito dos danos causados ao referido paço; 
o segundo, sobre as mesmas obras, o cofre e o requerimento do negociante 
[contratador da massa das sizas de Aveiro] José Ferreira Pinto Basto acerca da 
oferta da Companhia de Pesca do Alto Douro; o terceiro, sobre a confecção e 
transporte de tijolos refratários; o quarto, sobre a remoção do governador de 
Monção; o sexto, sobre questões de saúde pública em Aveiro; e o sétimo, sobre a 
oferta de José Ferreira Pinto Basto de uma lancha de pesca tripulada à sua custa. 
Anexos: informação, avisos, lembrete, carta (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 39. 
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40-  1816, Agosto, 2, Aveiro– 1816, Setembro, 30, Aveiro 
OFÍCIOS (7) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, quase todos em resposta a avisos que transmitiam ordens do 
príncipe regente [D. João]: o primeiro, sobre a licença requerida pelo piloto-mor 
interino daquela barra, José Dias Ferreira, e a sua substituição; o segundo, sobre 
reparos no forno da coima [?] e outras obras naquela barra; o terceiro, sobre o 
balanço do cofre; o quarto, sobre os tijolos refratários; o quinto, sobre o balanço do 
cofre e os tijolos refratários; o sexto, sobre a chegada do capitão de fragata Joaquim 
Antônio Rodrigues Galhardo, que vinha dirigir os serviços de pilotagem daquele 
porto; e o sétimo, sobre a remessa para o Arsenal Real do Exército de um 
carregamento de tijolos refratários. 
Anexos: requerimento, atestados, lembretes, ofícios, ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 40. 
 

41-  1816, Agosto, 13, Lisboa 
OFÍCIO do [governador do Reino], marquês de Borba, [Fernando Maria de Sousa 
Coutinho Castelo Branco e Meneses], ao [governador do Reino, secretário da 
Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, encaminhando portaria relativa à entrega 
de uma soma de dinheiro ao tenente-coronel engenheiro Luís Gomes de Carvalho, 
destinada às despesas com o reparo e melhoramentos da barra e porto de São 
Martinho. 
Anexos: ofício, lista (minuta), lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 41. 
 

42-  1816, Outubro, 10, Aveiro– 1816, Dezembro, 16, Aveiro 
OFÍCIOS (6) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, quase todos em resposta a avisos que transmitiam ordens do 
príncipe regente [D. João]: o primeiro, sobre a nomeação interina do tenente José 
Dias Ferreira para piloto-mor e cujo salário seria dividido com José Luís do Rego; o 
segundo, sobre o cofre, os tijolos refratários e a reparação de casas destruídas pelos 
franceses; o terceiro, sobre o balanço do cofre e os tijolos refratários; o quarto, sobre 
o atestado médico apresentado pelo piloto-mor interino José Dias Ferreira; o 
quinto, sobre a confirmação no cargo do piloto-mor interino e nomeação de soto-
piloto dada a Joaquim Correia de Lemos; e o sexto, sobre o balanço do cofre, os 
tijolos refratários e a abertura da navegação no rio Novo do Príncipadre 
Anexos: ofícios, aviso, lembretes, informações, escrito (cópia), carta (cópia), 
atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 42. 
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43-  1817, Janeiro, 14, Rio de Janeiro 
AVISO do [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], ao 
[conselheiro da Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa], Pedro de Mariz de Sousa 
Sarmento, sobre as despesas das oficinas do Arsenal Real da Marinha com os 
tijolos refratários da cidade de Aveiro. 
Anexos: informação, lembrete, escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 43. 
 

44-  ����1817, Janeiro, 27, Aveiro – 1817, Abril, 7, Aveiro 
OFÍCIOS (5) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, o primeiro, transmitindo pêsames pela morte de Antônio Xavier, 
cunhado do destinatário; o segundo, sobre o gasto com a fábrica de tijolos 
refratários e comentando sobre algumas ocorrências; o terceiro, encaminhando o 
balanço do cofre, sobre o envio de tijolos refratários e outros assuntos; o quarto, 
sobre a carta que enviara à Corte no Rio de Janeiro, dizendo dos seus serviços e 
solicitando um posto mais elevado; e o quinto, sobre a prisão de alguns dos 
operários que trabalhavam para aquela Superintendência. 
Anexos: mapa do balanço, lembrete, escrito, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 44. 
 

45-  1817, Maio, 9, Aveiro– 1817, Setembro, 18, Aveiro 
OFÍCIOS (6), sendo os cinco primeiros, do desembargador superintendente da 
barra de Aveiro Fernando Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da 
Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, e o último, do mesmo signatário ao 
[negociante e contratador da massa das sizas de Aveiro] José Ferreira Pinto Basto: 
o primeiro, encaminhando os balanços do cofre e solicitando que a Casa do 
Infantado, na comarca da Feira, fosse notificada sobre a jurisdição da 
Superintendência dirigida pelo signatário; o segundo, pedindo o apoio do 
destinatário em suas solicitações junto aos governadores do Reino; o terceiro, 
encaminhando os balanços do cofre e referindo a dívida da Companhia do Douro 
para com o mesmo; o quarto, sobre o pedido de Joaquim José de Melo para 
construir casas, armazém e um aqueduto subterrâneo; o quinto, encaminhando os 
mapas de balanço do cofre e reportando-se a uma representação do seu fiscal; e o 
sexto, sobre questões ligadas à pesca e à reparação das calçadas da cidade de 
Aveiro. 
Anexos: mapas dos balanços, ofício, requerimento, lembrete. 
Obs.: o plano do aqueduto subterrâneo a construir na barra de Aveiro, anexo ao 
quarto ofício, foi retirado em 1998 para o setor de Cartografia e Iconografia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 45. 
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46-  1817, Junho, 20, Aveiro 
OFÍCIO do capitão de fragata Joaquim Antônio Rodrigues Galhardo ao 
[governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra 
em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre o 
encalhe, na barra do porto de Aveiro, do bergantim português “Santa Rita”. 
Anexos: auto de exame (cópia), lembrete, aviso (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 46. 
 

47-  1818, Abril, 17, Aveiro– 1818, Novembro, 4, Aveiro 
OFÍCIOS (9) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, o primeiro, sobre as despesas do tijolo refratário; o segundo, sobre o 
ofício do médico do partido da Câmara de Aveiro, Luís Cipriano Coelho de 
Magalhães, a respeito dos doentes com febres, causadas por insetos provenientes 
das águas estagnadas, devido às traves que impediam as marés e que foram 
colocadas por causa das obras daquela Superintendência junto ao mar; o terceiro, 
solicitando o apoio do destinatário para que ele fosse nomeado para o Conselho da 
Fazenda; o quarto, encaminhando a solicitação do primeiro-escriturário do 
Exército Antônio Fernandes Póvoas para ser nomeado administrador efetivo das 
obras da barra de Aveiro; o quinto, sobre as obras do pântano do Cojo e dando 
notícias sobre os fundos do cofre; o sexto, encaminhando os balanços do cofre, 
sobre a substituição do representante do [negociante e contratador da massa das 
sizas de Aveiro] José Ferreira Pinto Basto e a dívida da Junta do Arsenal Real da 
Marinha para com aquele cofre; o sétimo, encaminhando o mapa dos ordenados 
dos funcionários daquela Superintendência; o oitavo, sobre os melhoramentos para 
a agricultura resultantes do encanamento dos rios Vouga, Águeda e Cértima; e o 
nono, encaminhando os balanços do cofre e comentando aqueles melhoramentos. 
Anexos: lembretes, ofícios (cópias), ofícios, lista, mapas dos balanços, certidões, 
requerimento, pública forma, termo de obrigação, carta, avisos, representação, 
informação, pareceres. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 47. 
 

48-  ����1818, Setembro, 30, Lisboa 
CARTA dos governadores do Reino ao rei [D. João VI], sobre os prejuízos causados 
ao comércio português pelos corsários armados pelos Estados Unidos e com o 
apoio do [guerrilheiro uruguaio, José Gervasio] Artigas, informando sobre os 
navios que estavam sendo preparados para combatê-los. 
Anexos: carta (segunda via). 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 48. 
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49-  1819, Janeiro, 15, Aveiro– 1819, Dezembro, 6, Aveiro 
OFÍCIOS (7) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, os primeiro, segundo, terceiro e quarto, sobre a promoção do coronel 
engenheiro Luís Gomes de Carvalho e seu aumento de soldo e a possibilidade de 
também receber pelo cofre da Junta da Companhia do Porto, sobre as obras do 
pântano do Cojo e sobre o cofre daquela Superintendência; e os quinto, sexto e 
sétimo, encaminhando balanços do cofre, sendo que o quinto refere os 
regulamentos da pilotagem. 
Anexos: informação, instruções, mapas dos balanços. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 49. 
 

50-  1821, Março, 21-27, Aveiro. 
OFÍCIOS (2) do desembargador superintendente da barra de Aveiro Fernando 
Afonso Giraldes ao [secretário da Regência do Reino na repartição da Marinha] 
Francisco Maximiliano de Sousa, ambos sobre os balanços do cofre daquela 
Superintendência, que tem enviado regularmente, de 15 em 15 dias, aos secretários 
de Estado, em todos os anos que tem estado à frente da mesma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 50. 
 

51-  1822, Setembro, 24, Aveiro. 
REQUERIMENTO do piloto-mor da barra da cidade de Aveiro, Manuel José de 
Sousa, ao rei [D. João VI], solicitando lhe fosse passada certidão da sua matrícula 
como piloto e capitão de embarcações, assim como do atestado dos negociantes 
daquela praça, que o haviam convidado para exercer a função de piloto-mor. 
Anexos: pública forma de atestado, requerimento e certidão, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 51. 
 

52-  1823, Janeiro, 25, Aveiro – Março, 10, Aveiro. 
OFÍCIOS (3) do superintendente da barra de Aveiro Carlos Cardoso Moniz de 
Castelo Branco Bacelar ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Inácio da Costa Quintela, encaminhando os  balanços do cofre daquela 
Superintendência. 
Anexos: lembretes, mapas dos balanços. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 52. 
 

53-  1823, Julho, 11, Aveiro 
CARTA do corregedor de Aveiro servindo de superintendente da barra, José de 
Vasconcelos Teixeira Lebre, ao rei [D. João VI], encaminhando os balanços do cofre 
daquela Superintendência. 
Anexos: carta (extrato), mapas dos balanços. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 53. 
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54-  1823, Agosto, 11, Aveiro – Outubro, 3, Aveiro 
CARTAS (2) do corregedor da comarca de Aveiro servindo de superintendente das 
obras da barra daquela cidade, José de Vasconcelos Teixeira Lebre, ao rei [D. João 
VI], encaminhando os balanços do cofre da Administração da barra da mesma 
cidade. 
Anexos: mapas dos balanços. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 54. 
 

55-  1823, Setembro, 5, Aveiro-1824, Abril, 6, Aveiro 
OFÍCIOS (2) do superintendente das obras da barra de Aveiro, Bernardo Madeira 
de Abreu Brandão, ao [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e 
Ultramar], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], 
encaminhando os mapas dos balanços do cofre daquela Superintendência. 
Anexos: mapas dos balanços. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 55. 
 

56-  1824, Setembro, 24, [Lisboa]– Dezembro, 3, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], 
marquês de Palmela, [D. Pedro de Sousa Holstein], ao [secretário de estado da 
Guerra, interinamente da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], 
conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], o primeiro, 
sobre uma conta recebida do superintendente das obras da barra de Aveiro, 
Francisco Ribeiro de Figueiredo; o segundo, sobre o envio dos balanços do cofre da 
Administração daquelas obras. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 56. 
 

57-  1826, Novembro, 7 [Lisboa] 
OFÍCIO de Francisco Manuel Trigoso de Aragão Mourato ao [secretário de Estado 
da Guerra], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], 
sobre o requerimento de Lourenço Germack Possolo, que pretendia empregar-se 
na inspeção e direção das obras da barra de Aveiro. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 57. 
 

58-  1827, Março, 2, Lisboa 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino à princesa regente [D. Isabel Maria], 
sobre as despesas do mesmo e os ordenados de seus oficiais. 
Anexos: consultas (cópias), portaria e declaração (cópias). 
Obs.: o original da consulta está em AHU_ACL_CU_089, Cx. 20, D. 1841. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 58. 
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59-  1828, Janeiro, 4-8, Aveiro 
CARTAS (2) do provedor da comarca e superintendente interino da barra de 
Aveiro, Antônio de Abranches Lobo de Figueiredo, à princesa regente [D. Isabel 
Maria], encaminhando os balanços daquela Superintendência. 
Anexos: mapas dos balanços. 
AHU_CU_Reino, Cx. 36, pasta 59. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 37 (1662-1817) 
N.º de pastas descritas: 6 
Assuntos: pau-brasil; fidalgos; papéis de serviços; obras na barra de Aveiro; sentamento de 
praça. 
Obs.: dois anexos foram deslocados para o setor de Cartografia em 1991 e outros dois em 
2007. 
 

1-  ����1662, Agosto, 21, [Lisboa] 
DECRETO (cópia) do rei D. Afonso VI concedendo a seu irmão D. Pedro o direito 
de receber 1000 quintais de pau-brasil por ano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 37, pasta 1. 
 

2-  ����1665, Janeiro, 2, Lisboa 
DECRETO (cópia) do rei D. Afonso VI concedendo a seu irmão D. Pedro o direito 
de receber 1000 quintais de pau-brasil por ano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 37, pasta 2. 
 

3-  1665, Novembro, 9, Lisboa 
ALVARÁ do rei D. Afonso VI tornando moço fidalgo a Luís Manuel de 
Vasconcelos, filho do fidalgo João Mendes de Vasconcelos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 37, pasta 3. 
 

4-  1681, Fevereiro, 27 
PAPÉIS DE SERVIÇOS de Manuel Pereira Castro, natural de Monção, filho do 
capitão de Infantaria Auxiliar da Província do Minho, Francisco Pereira Castro. 
Anexo: certidões, atestados, mandados, cartas patentes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 37, pasta 4. 
 

5-  1810-1815, Aveiro 
OFÍCIOS (cerca de 150) do [tenente-coronel diretor da obra da barra de Aveiro] 
Luís Gomes de Carvalho ao [governador do Reino e secretário da Marinha e 
Ultramar, dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], remetendo os diários das obras na barra 
de Aveiro. 
Anexo: informações, diários. 
AHU_CU_Reino, Cx. 37, pasta 5. 
 

6-  [ant. 1817, Setembro, 25] 
REQUERIMENTO do negociante da praça de Lisboa Bernardo Palisart ao 
[governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar, dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende], solicitando que o aprendiz da Real Fábrica de Chapéus de Sola 
Crispim Agostinho não sente praça na Brigada Real da Marinha. 
Anexo: informação, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 37, pasta 6. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 37-A (1788-1823) 
N.º de pastas descritas: 5 
Assuntos: entrada e saída de embarcações no porto de São Martinho; obras na barra de 
Aveiro; visita do ouro; Aulas da Marinha; entrada de ferro no porto de Lisboa. 
 

1-  1788, Setembro, 25, São Martinho 
TERMO da entrada e saída do patacho do Real Serviço “São Francisco Xavier” no 
porto de São Martinho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 37-A, pasta 1. 
 

2-  1804-1821, Aveiro 
OFÍCIOS (cerca de 95) do tenente-coronel diretor da obra da barra de Aveiro Luís 
Gomes de Carvalho ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde da Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] e ao 
[governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar, dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, remetendo os diários das obras na barra de Aveiro. 
Anexo: informações, diários. 
AHU_CU_Reino, Cx. 37-A, pasta 2. 
 

3-  ����1818, Setembro, 10, Lisboa 
OFÍCIO do juiz do Crime do bairro do Limoeiro, servindo interinamente na visita 
do ouro, José de Vasconcelos Castelo Branco, ao [governador do Reino e secretário 
da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, comunicando a visita do ouro da galera 
“Retidão”, vinda do Rio de Janeiro com carga de açúcar, café, anil, algodão, couro, 
arroz e farinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 37-A, pasta 3. 
 

4-  1819, Dezembro, 20, [Lisboa] 
AVISO do [conselheiro do Conselho do Almirantado] Pedro de Mendonça e 
Moura ao [governador do Reino e secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende], provendo a José Maria de Sousa como aluno da 2ª classe de 
Construção. 
AHU_CU_Reino, Cx. 37-A, pasta 4. 
 

5-  [post. 1823, Dezembro] 
RELAÇÃO das quantidades de ferro entradas no porto de Lisboa de Janeiro de 
1821 a Dezembro de 1823, informando a quantidade, qualidade, nomes dos navios 
e portos de onde vieram. 
AHU_CU_Reino, Cx. 37-A, pasta 5. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 38 (1610-1833) 
N.º de pastas descritas: 94 
Assuntos: armadas de defesa da costa; pagamento de serviços; construção naval; 
marinheiros; compra de navios; regulamentação de atividades ligadas à navegação e 
construção naval; contratos; artilharia; carreira da Índia; solicitação de ofícios; corte de 
madeiras para usar na construção naval; juízo do Almirantado; Ribeira das Naus; ouro do 
Brasil; solicitação de recursos para a Igreja; assuntos eclesiásticos; demandas sobre terras; 
pagamento e isenção de direitos; pinhais reais; bulas papais. 
 

1-  1610, Junho, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II], sobre o pagamento de 
cem cruzados aos capitães dos navios da Armada da costa, que estavam prestes a 
sair. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 1. 
 

2-  [ant. 1611, Setembro, 11] - [ant. 1615, Outubro, 2] 
REQUERIMENTOS (2) do mestre dos calafates Antônio Dias e de Manuel Gomes 
Galego ao rei [D. Filipe II], o primeiro, solicitando o pagamento extra que lhe era 
devido, já que seu antecessor o recebia; e o segundo, que se lhe completasse o 
pagamento, como estipulava o contrato que fizera para levar duas naus para a 
Índia. 
Anexo: requerimentos, provisão, assento, parecer, cartas régias (cópia de 
capítulos). 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 2. 
 

3-  1612, Setembro, 11, Lisboa 
ASSENTO de dívida da Real Fazenda para com o mestre das gáveas Damião 
Fernandes. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 3. 
 

4-  1616, Abril, 23 e 30, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II], sobre o contrato 
feito com Cosmo Dias para a construção de galeões e as formas de pagá-lo. 
Anexo: carta, despachos, termo, consulta (minuta), carta régia (cópia de capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 4. 
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5-  1616, Maio, 9, Lisboa- Julho, 26, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Fiipe II], sobre a construção 
de naus, a primeira, aludindo à questão de os contratados, para construírem as 
naus, possuírem o cabedal necessário, citando os nomes dos possíveis 
contratadores, que poderiam fazer os lances, Manuel Gomes Galego e Manuel 
Moreno de Chaves; a segunda, referindo Cosmo Dias, contratado para construir 
galeões, e as madeiras que seriam utilizadas para tal; a terceira, referente a 
Henrique Gomes da Costa, que estava encarregado de construir duas naus da 
Índia; e a quarta, também relativa à Cosmo Dias. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 5. 
 

6-  1616, Junho, 21, Lisboa-1617, Junho, 23, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Fiipe II], referentes a 
construção de naus, sendo a primeira, sobre a carpintaria daquelas naus, para o 
que se havia contratado o carpinteiro da Ribeira das Naus Miguel Gomes Bravo; a 
segunda, sobre os lances de Manuel Gomes Galego para arrematar as outras; e a 
terceira, sobre a falta de marinheiros para a Armada. 
Obs.: a primeira consulta é cópia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 6. 
 

7-  1616, Junho 21-ca. 1616 
RELAÇÕES (2), sendo, a primeira, de materiais necessários para terminar a 
construção do galeão “São Francisco”; e a segunda, da madeira que se entregou à 
Manuel Gomes Galego para a construção de duas naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 7. 
 

8-  [ant. 1617, Setembro, 30] 
CONSULTA (minuta) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II], sobre a compra 
de dois galeões e um patacho ao Balio de Leça, para servirem na Armada. 
Anexo: consulta (minuta), informação, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 8. 
 

9-  1617, Outubro, 3, Lisboa 
REGIMENTO (traslado) de 26 de Outubro de 1591, pelo qual se regulamentavam 
as atividades dos mestres, pilotos, marinheiros e mais gente de navegação, assim 
como bombardeiros, carpinteiros e calafates da Ribeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 9. 
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10-  1618, Janeiro, 31, [Lisboa] - Novembro, 21 [Lisboa] 
CARTAS RÉGIAS (cópias de capítulos) (10) do rei [D. Filipe II], aprovando as 
consultas que versavam ou dando ordens sobre: 1- o lance de Manuel Moreno de 
Chaves para o contrato dos mantimentos da gente de mar e guerra da Armada; 2- a 
arrematação feita por Henrique Gomes da Costa para construir quatro naus; 3- a 
construção de naus por Manuel Gomes Galego; 5- o pagamento das madeiras para 
aquele fabrico; 6- as madeiras do Algarve próprias para construção de naus; 7- o 
dinheiro necessário para construí-las; 8- o galeão da cidade do Porto; 9- a 
construção de naus, no Porto, por Henrique Gomes da Costa; e 10- o dinheiro a ser 
empregue na construção de naus para a Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 10. 
 

11-  1618, Março, 8-Outubro, 12 
CONSULTAS (5) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II], tratando, a primeira, 
sobre o requerimento de Fernão Martins de Sousa referente aos pagamentos da 
gente de Entre Douro e Minho que estava empregada na Armada; a segunda, sobre 
as peças de artilharia que o conde de Gondomar, embaixador de Portugal na 
Inglaterra, iria enviar daquele país; a terceira, sobre o requerimento do governador 
e chanceler da Relação do Porto Diogo Lopes de Sousa e de Antônio Cabral, acerca 
do galeão que se fabricava na Ribeira daquela cidade; a quarta, sobre a compra dos 
galeões do Balio de Leça; e a quinta, sobre um requerimento do capitão do galeão 
“Santo Antônio”, João Pereira Corte Real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 11. 
 

12-  [post. 1618] 
RELAÇÃO das pessoas que, por ordem régia, emprestaram artilharia para a 
Armada na cidade do Porto, durante o ano de 1618. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 12. 
 

13-  1619, Março, 6, [Lisboa]-1622, Março, 3 [Lisboa] 
CARTAS RÉGIAS (cópias de capítulos) (6) do rei [D. Filipe II e D. Filipe III, 
sucessivamente], aprovando as consultas que versavam ou dando ordens sobre: 1- 
a nau guia, que deveria poder seguir em segurança com as outras; 2- a preferência, 
para as cargas da Índia, das naus de três cobertas; 3- os dois galeões que se 
fabricavam em Peniche; 4- a nomeação de D. Manuel de Meneses para governador 
da Armada portuguesa; 5- as informações dadas pelo capitão João Pereira Corte 
Real sobre a construção das naus da carreira da Índia; e 6-.a falta de pilotos para a 
carreira da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 13. 
 

14-  1619, Setembro, 12, Lisboa 
RELAÇÃO assinada pelo capitão João Pereira Corte Real, contendo normas para 
orientar a navegação para a Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 14. 
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15-  [ant. 1622, Fevereiro, 28- ca.1622] 
REQUERIMENTOS (2) do contratador dos mantimentos para as naus da Índia no 
ano de 1619, Manuel Gomes Galego, ao rei [D. Filipe III], reclamando o não 
cumprimento de certos capítulos do seu contrato. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 15. 
 

16-  1622, Abril, 28-1624, Junho, 1 
CONSULTAS (8) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III], tratando, a 
primeira, sobre a quantidade de gente de guerra que deveria ir em cada um dos 
quatro galeões e dois patachos, para que se armassem bem; a segunda, sobre quais 
as melhores madeiras para a fabricação das naus; a terceira, sobre a colaboração 
dos governadores do Reino para a construção das novas naus; a quarta, sobre se 
estas naus deveriam ter três ou quatro cobertas; a quinta, sobre a compra para a 
Armada portuguesa da naveta “Santa Cruz”, do mosteiro da Encarnação de Madri; 
a sexta, sobre o interesse dos governadores em buscarem navios disponíveis para 
se agregarem à Armada; a sétima, sobre o término da construção dos novos navios 
na Ribeira do Ouro, no Porto; e a oitava, sobre a confecção de lona para o velame 
das naus da carreira da Índia. 
Anexo: termo (cópia), consulta, cartas régias (cópias de capítulos). 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 16. 
 

17-  [ant. 1623, Maio, 18] 
RELAÇÃO das normas acerca de como se construíam antes os castelos de proa e 
de popa das naus e como são feitos atualmente. 
Anexo: relação (minuta), cartas régias (cópias de capítulos). 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 17. 
 

18-  1623, Agosto, 5, [Lisboa]-Outubro, 19 [Lisboa] 
CARTAS RÉGIAS (cópias de capítulos) (5) do rei [D. Filipe III], aprovando as 
consultas que versavam ou dando ordens sobre: 1- informações dadas pelo capitão 
João Pereira Corte Real sobre as naus da Índia; 2- para que se ouvisse Valentim 
Temudo, no tocante à construção das novas naus; 3- para que se ouvissem, além 
daquele, Vasco Fernandes César e os mestres da Ribeira, sobre o mesmo tema; 4- 
sobre as danificações nos galeões “São João” e “Santo Antônio”; e 5- regulando o 
modo de navegar das novas naus de três cobertas que se estavam fabricando. 
Anexo: pareceres. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 18. 
 

19-  1623, Setembro, 27. 
MEMÓRIA de Manuel Gomes Galego sobre o modo de se fabricarem as naus de 
três cobertas para as viagens da Índia. 
Anexo: memória (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 19. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

20-  1623, Outubro, 26 
PARECER de Vasco Fernandes César sobre a questão de as naus que se estavam 
fabricando para a carreira da Índia terem três cobertas. 
Anexo: relação, parecer (cópias), parecer (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 20. 
 

21-  1623, Novembro, 17, [Lisboa] - 1624, Agosto, 14 [Lisboa] 
CARTAS RÉGIAS (cópia de capítulos) (4) do rei [D. Filipe III], aprovando as 
consultas que versavam ou dando ordens sobre: 1- a construção das naus de três 
cobertas; 2- corte de madeiras para as naus em construção; 3- o mesmo corte das 
madeiras; e 4- o oferecimento do mestre da Ribeira das Naus Gonçalo Rodrigues, 
para fabricar as novas naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 21. 
 

22-  1624, Agosto, 14, [Lisboa]-1625, Junho, 21, [Lisboa] 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III], tratando, a 
primeira, sobre o corte das madeiras para o fabrico das novas naus; a segunda, 
sobre a carta do chanceler do Porto, comentando sobre a falta de gente para os dois 
patachos que iriam juntar-se à Armada da costa; e a terceira, sobre a relação do 
custo da construção das duas naus para a carreira da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 22. 
 

23-  [ant. 1625, Janeiro] 
INFORMAÇÕES sobre o corte da madeira necessária para a construção das novas 
naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 23. 
 

24-  1625, Junho, 21 
INFORMAÇÃO relativa à queixa do mestre proprietário da Ribeira das Naus, 
Gonçalo Rodrigues, sobre um requerimento não consultado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 24. 
 

25-  [ant. 1625, Agosto, 23] 
REQUERIMENTO do mestre da Ribeira Valentim Temudo ao rei [D. Filipe III], 
solicitando que lhe fossem pagos os moios de trigo que lhe eram devidos por seu 
trabalho na construção das novas naus. 
Anexo: cartas, informações, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 25. 
 

26-  1625, Setembro, 17 
INFORMAÇÕES sobre a existência de madeira na Ribeira para se fazerem novas 
embarcações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 26. 
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27-  1625, Dezembro, 24 e 26, [Lisboa] 
CARTAS RÉGIAS (cópias de capítulos) (2) do rei [D. Filipe III], ordenando, a 
primeira, que se fizesse uma junta com a participação do capitão João Pereira Corte 
Real e outros mestres especialistas para que opinassem sobre a fábrica das naus; e a 
segunda, que se cortasse madeira para a construção dos galeões, além daquela 
para naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 27. 
 

28-  [1625] 
RELAÇÃO das advertências feitas pelo mestre da Ribeira [de Goa], Diogo Luís, 
sobre as qualidades de algumas naus, por ele nomeadas, e a melhor forma de lidar 
com as navetas. 
Anexo: relação (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 28. 
 

29-  1626, Janeiro, 1 
CARTA do capitão João Pereira Corte Real ao rei [D. Filipe III], sobre as naus da 
Índia e sua segurança e sobre a utilidade das naus de três ou quatro cobertas, 
afirmando que estas últimas traziam riscos para a navegação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 29. 
 

30-  1626, Fevereiro, 13 e 23, [Lisboa] 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III], tratando, a 
primeira, sobre a urca “São Jorge”, que vinha de Hamburgo para Lisboa trazendo 
pólvora, cobre e chumbo, não ter de pagar direitos em Sevilha, pois vinha em 
direitura, tendo sido forçada a ir àquele porto espanhol; e a segunda, sobre as galés 
que seria necessário haver no porto de Lisboa para o serviço das naus da Índia, 
segundo a opinião do capitão Domingos da Costa Pereira. 
Anexo: requerimentos, parecer, cartas régias (cópias de capítulos), consulta 
(minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 30. 
 

31-  1626, Abril, 22, [Lisboa] - 1627, Maio, 11, [Lisboa] 
ESCRITOS (3) do [secretário de Estado do Governo de Portugal em Lisboa], 
Cristóvão Soares, o primeiro, sobre as madeiras necessárias para a construção das 
naus da Índia; e os outros dois, sobre as naus de três cobertas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 31. 
 

32-  [ca. 1626, Abril] 
OFÍCIO de Luís da Silva acusando ter recebido escrito do [secretário de Estado do 
Governo de Portugal em Lisboa], Cristóvão Soares, afirmando que já transmitira o 
recado recebido. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 32. 
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33-  [ant.1626, Junho, 6] - [ant. 1627, Fevereiro, 5] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. Filipe III], o primeiro, dos mestres das caravelas 
cuja construção se fazia em Pederneira, solicitando que fosse passado mandado 
para que pagassem o mesmo que o feitor pelo breu necessário para o seu trabalho; 
e o segundo, do cavaleiro fidalgo Manuel Ferreira de Brito, solicitando o posto de 
capitão de galé em Lisboa. 
Obs.: Pederneira é uma localidade da freguesia de Nazaré, no concelho do mesmo 
nome; foi vila e sede de concelho até 1912. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 33. 
 

34-  1626, Agosto, 27, [Lisboa]-1627, Março, 11 [Lisboa] 
CARTAS RÉGIAS (cópias de capítulos) (3) do rei [D. Filipe III], aprovando 
consultas: a primeira, sobre as despesas com a construção das novas naus; a 
segunda sobre o tabuado que o [capitão-de-mar-e-terra] Tomás de Ibio Calderón 
tomou para o apresto da armada da Coroa de Castela; e a terceira, sobre se nomear 
uma junta de pessoas práticas e suficientes na fábrica das naus ,por conta das 
advertências feitas por Diogo Luís para que se consertem as naus de três cubertas. 
Anexo: ata, consulta (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 34. 
 

35-  [ca. 1626] 
CONSULTAS (minutas) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III], tratando da 
construção das novas naus para a carreira da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 35. 
 

36-  1627, Março, 28, Lisboa 
CARTA (cópia) do capitão João Pereira Corte Real ao rei [D. Filipe III], 
descrevendo as vantagens das naus de três cobertas, por demandarem menos 
fundos, ao contrário das de quatro cobertas, muito altas, como são as que estão se 
construindo, e que demandam mais fundo. 
Anexo: carta (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 36. 
 

37-  1627, Outubro, 27, Lisboa-1628, Dezembro, 24, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III], a primeira, sobre o 
parecer do mestre da Ribeira de Goa, Diogo Luís, enviado pelo vedor da Fazenda 
Geral da Índia, acerca das naus de três cobertas, opinando que se deveria fazer 
uma junta para estudar a questão; a segunda, sobre a formação desta junta; e a 
terceira, sobre a opinião do vice-rei da Índia, conde da Vidigueira, [D. Francisco da 
Gama], relativamente ao mesmo assunto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 37. 
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38-  [post. 1627, Novembro, 26, Lisboa] 
ESCRITOS (minutas) do [secretário de Estado do Governo de Portugal em Lisboa], 
Cristóvão Soares, sobre se optar pela construção de naus de três ou quatro cobertas 
para a carreira da Índia, citando o parecer do mestre da Ribeira Valentim Temudo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 38. 
 

39-  1631, Maio, 1, Lisboa 
OFÍCIO do provedor dos armazéns da Armada, Rui Correia Lucas, declarando o 
tempo de serviço dos capitães que comandam os galeões da Armada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 39. 
 

40-  1631, Julho, 23, Lisboa 
CARTA de Bartolomeu Gonçalves de Castelo Branco ao rei [D. Filipe III], sobre o 
embargo de moios de trigo destinados ao biscoito da Armada, pertencentes a João 
Castelão. 
Anexo: carta (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 40. 
 

41-  1632, Agosto, 28 [Lisboa] 
CONSULTA (minuta) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III], tratando das 
fianças aos mestres da Armada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 41. 
 

42-  1634, Dezembro, 14, Lisboa 
CARTA ao rei [D. Filipe III], comentando ser a época própria para o corte das 
madeiras para a construção e reparação de embarcações que deveriam se efetuar 
no ano seguinte de 1635. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 42. 
 

43-  1635, Abril, 21,Lisboa 
PROVISÃO do presidente do Conselho da Fazenda e governador da Casa do 
Porto, conde de Miranda, [D. Diogo Lopes de Sousa], ordenando ao ouvidor da 
Casa de Aviz e aos juízes ordinários das vilas de Cabeção, Pavia, Mora e Coruche 
que entregassem a Agostinho Dias todos os carros e carretas necessários para o 
transporte da madeira retirada dos pinhais de Cabeção e destinada à construção da 
nova nau da carreira da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 43. 
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44-  1635, Junho, 1, Lisboa-1639, Julho, 13, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III], tratando, a 
primeira, do procedimento que deveria ter o juiz do crime da cidade de Lisboa, 
Manuel Cardoso, quando fosse vigiar a condução da madeira para a construção 
das naus da Índia; a segunda, sobre as cartas de Vasco Fernandes César acerca da 
falta de dinheiro para pagar os que trabalhavam na construção de galeões junto ao 
rio da Telha e os que se encarregavam do transporte das madeiras vindas de 
Pederneira; e a terceira, sobre a vinda de madeiras da Alemanha para a construção 
das naus da carreira da Índia. 
Obs.: Pederneira é uma localidade da freguesia de Nazaré, no concelho do mesmo 
nome; foi vila e sede de concelho até 1912. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 44. 
 

45-  1635, Julho, 24, Lisboa 
TERMO da inspeção feita pelo doutor João Sanches de Baena, pelo provedor dos 
Armazéns da Armada, Rui Correia Lucas, e por outras autoridades, para que se 
verificasse o estado dos mantimentos dos navios da Armada. 
Anexo: termos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 45. 
 

46-  1636, Maio, 31-Junho, 1, Lisboa 
DESPACHOS (2) do Conselho da Fazenda pelos quais se ordenava ao provedor 
dos Armazéns que informasse, no primeiro caso, sobre o andamento da construção 
das naus destinadas à carreira da Índia, bem como os equipamentos e 
mantimentos previstos para as mesmas, e, no segundo caso, sobre os reparos a 
serem feitos na nau “Nossa Senhora da Oliveira”, a fim de aprontá-la para sua 
viagem à Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 46. 
 

47-  [ant.1636, Janeiro, 17] - [ant. 1638, Novembro, 9] 
REQUERIMENTOS (6) dos moços da Câmara Real Francisco de Araújo, Francisco 
de Freitas Evangelho, João Coelho de Araújo e Manuel Cotrim Cavaleiro; do 
apontador da fábrica do rio da Telha João de Figueiredo; e dos guardas da Ribeira 
das Naus ao rei [D. Filipe III], solicitando, os três primeiros, um posto na Armada; 
o quarto, licença para nomear, a fim de o suceder no ofício de apontador, ao irmão 
Antônio Cotrim; e o quinto e os sextos, que lhes fosse passada a devida folha para 
que pudessem ser pagos. 
Anexo: requerimento, relação (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 47. 
 

48-  [ant.1637, Agosto, 11] 
CARTA do capitão João Pereira Corte Real ao rei [D. Filipe III], tratando da forma 
de proceder para com os mestres dos galeões e gente do mar em geral, a fim de 
evitar que se dirigissem à Espanha para sentar praça. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 48. 
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49-  1637, Dezembro, 23 
OFÍCIO de Luís César ao conselheiro dos Conselhos de Guerra e da Fazenda [da 
Coroa de Espanha], [capitão-de-mar-e-terra] Tomás de Ibio Calderón, sobre o corte 
de madeiras para a fabricação de embarcações. 
Anexo: parecer. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 49. 
 

50-  1638, Março, 9, Lisboa 
CARTA ao rei [D. Filipe III], tratando do corte das madeiras para a fabricação de 
naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 50. 
 

51-  [ca. 1638, Março] 
CONSULTA (minuta) ao rei [D. Filipe III], sobre as madeiras para a fabricação de 
naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 51. 
 

52-  1639, Julho, 16, Lisboa 
DESPACHO do Conselho da Fazenda para que se informasse sobre as despesas 
com a construção de naus naquele ano lançadas na Alfândega. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 52. 
 

53-  1639, Agosto, 17-1643, Janeiro, 21 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III], tratando, a 
primeira, de se levar a nau “Nossa Senhora da Oliveira” ao rio da Telha e se lhe 
retirar a artilharia, reparos e amarras; a segunda, dos gastos antigos e atuais da 
Armada; e a terceira, sobre os rendimentos que seriam encaminhados à Armada 
para as suas despesas. 
Anexo: consulta (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 53. 
 

54-  [post. 1640] 
RELAÇÃO (minuta) de nomes de pilotos da Armada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 54. 
 

55-  1641, Outubro, 12, Porto 
CARTA do capitão Custódio Fanacho ao rei [D. João IV], sobre a ordem para levar 
o galeão “Santa Teresa” para [Lisboa], informando que não o fizera devido ao mau 
tempo, tendo sido o referido galeão retirado para lugar mais seguro. 
Anexo: carta. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 55. 
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56-  1643, Fevereiro, 26 [Lisboa] 
CARTA de [Rodrigo Botelho] ao rei [D. João IV], sobre o pagamento que mandou 
fazer Matias de Albuquerque a alguns dos oficiais dos capitães de mar e guerra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 56. 
 

57-  1643, Maio, 4, Lisboa 
PARECER do marquês de Montalvão, [D. Jorge de Mascarenhas], e de Ricardo 
Botelho, sobre o pagamento feito no Porto dos mantimentos de embarcações da 
Armada. 
Anexo: escrito, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 57. 
 

58-  [ant.1643, Junho, 9]-[ant. 1644, Março, 6] 
REQUERIMENTOS (2) de Manuel Ferreira e de Francisco de Figueiredo ao rei [D. 
João IV], solicitando, respectivamente, o pagamento de vinho que vendeu para o 
apresto dos navios da Armada nos anos de 1611 e 1612, e mandado de folha 
corrida. 
Anexo: certidões, provisão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 58. 
 

59-  [ant. 1643, Agosto, 22] 
CARTA (extrato) do governador do Algarve ao rei [D. João IV], sobre o armamento 
de navios na costa portuguesa para combater os espanhóis. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 59. 
 

60-  1643, Outubro, 31, Lisboa 
DECRETO (cópia) da rainha [D. Luísa de Gusmão], ordenando ao Conselho da 
Fazenda que socorresse à gente de mar e guerra dos navios de guerra do almirante 
Cosme do Couto Barbosa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 60. 
 

61-  1644, Setembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV], sobre a informação que 
deu o almirante da frota, Diogo Martins Madeira, do procedimento que teve no 
conflito com os dunquerques [naturais de Dunquerque, cidade portuária do Norte 
da França?] no galeão “São Jorge”. 
Anexo: despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 61. 
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62-  ����1646, Agosto, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre os navios turcos e 
outros que têm atacado os que vêm do Brasil junto ao cabo da Roca, fazendo-os 
dar à costa. Segundo o que parece ao Conselho, o rei deve dar ordem urgente para 
que, das naus holandesas e inglesas que se encontram no porto de Lisboa, saiam 
quatro ou cinco a correr a costa, limpando-a de navios inimigos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 62. 
 

63-  ����1648, Abril, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre o requerimento de 
Francisca e Isabel de Cisneiros, solicitando o pagamento de serviços de seu pai, 
Diogo de Cisneiros; de seu tio, Luís de Cisneiros; e de seu avô, Lopo de Cisneiros, 
que serviram nas armadas de Portugal, África e Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 63. 
 

64-  1655, Fevereiro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV, sobre a conveniência de 
ser criado um juízo do Almirantado. 
Anexo: decreto, decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 64. 
 

65-  1674, Outubro, 25, Lisboa 
DECRETO do príncipe regente D. Pedro ordenando ao Conselho Ultramarino que 
visse a informação de Fernão Tudela de Castilho sobre a peleja da nau “Nossa 
Senhora da Boa Hora” com o navio turco. 
Anexo: escritos, pareceres (minutas). 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 65. 
 

66-  1693, Abril, 17, Lisboa 
PARECER (cópia) de Manuel do Couto, Francisco Pimentel e Mateus do Couto 
sobre o fosso que estava sendo cavado na Ribeira das Naus para facilitar o fabrico 
dos navios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 66. 
 

67-  ����1713, Outubro, Lisboa 
CARTA ao rei [D. João V], comentando que, devido ao progresso, era necessário 
mudarem-se os regimentos dos armazéns e as formas da navegação, historiando 
fatos e dando sugestões sobre diversas matérias, entre elas a arrecadação do ouro 
do Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 67. 
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68-  1757, Março, 23, Lisboa-1761, Dezembro, 14, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. José], tratando, 
respectivamente: dos requerimentos do padre Mateus Moreira, capelão da igreja 
da fortaleza de São Julião da Barra, pedindo a cera necessária para a semana santa; 
do padre frei Paulo da Anunciada, pedindo recursos para o convento de São 
Domingos de Santarém, que fora danificado pelo terremoto; e do provedor e 
irmãos da Irmandade de Nossa Senhora da Anunciada, da mesma cidade, 
solicitando padrão com salva de 16 mil réis de juro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 68. 
 

69-  1764, Junho, 23, Porto 
OFÍCIO do superintendente da Ribeira do Douro, Antônio José de Sousa e 
Magalhães, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a construção de uma fragata naquela 
Ribeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 69. 
 

70-  1771, Fevereiro, 19, Lisboa 
OFÍCIO (cópia) do fornecedor de pão para as tropas ao [secretário do Reino e 
Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], queixando-se 
dos prejuízos e injustiças que vinha sofrendo. 
Anexo: ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 70. 
 

71-  1771, Março, 25, Lisboa 
OFÍCIO (cópia) a José Seabra da Silva, sobre a demanda do signatário com 
Bartolomeu de Aranda, a propósito de terras na Lezíria. 
Anexo: ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 71. 
 

72-  1772, Novembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. José], sobre o requerimento de 
Francisco João de Torres Cabeça pedindo prorrogação dos rendimentos que sua 
mãe, Teresa Caetana, recebia dos armazéns da Ribeira das Naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 72. 
 

73-  [ant.1782, Fevereiro, 23] 
REQUERIMENTO dos negociantes da cidade do Porto Carneiro, Silva & 
Companhia ao rei [D. José], solicitando provisão que os autorizasse a construir um 
navio na Póvoa do Varzim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 73. 
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74-  1788, Março, 28, Alcácer 
OFÍCIO de Miguel Ferreira Dias ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, remetendo a lista dos utensílios que 
necessitava para a construção do iate e outras embarcações que estava levando a 
efeito no Carregado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 74. 
 

75-  1791, Janeiro, 5-Julho, 20, Roma 
OFÍCIOS (2) de Nicolau Pagliarini ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, dando notícias sobre assuntos 
eclesiásticos na Itália e na França. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 75. 
 

76-  1801, Fevereiro, 5, Porto 
OFÍCIO do superintendente da Marinha Real, Francisco de Almada e Mendonça, 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, sobre a chegada das madeiras para a construção dos iates na 
Ribeira do Douro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 76. 
 

77-  1801, Setembro, 9, Setúbal 
AUTOS DE JUSTIFICAÇÃO da construção de um barco por Manuel José Pinto, da 
vila de Setúbal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 77. 
 

78-  1801, Setembro, 21, Tavira 
INSTRUMENTO DE DECLARAÇÃO de João Batista Figueira relativo à construção 
do caíque “Nossa Senhora da Conceição e Almas” nos estaleiros da cidade de 
Tavira, para navegar nas costas do Algarve. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 78. 
 

79-  1806, Abril, 11, Elvas 
OFÍCIO do [secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de Vila Verde, [D. 
Diogo de Noronha], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], sobre a construção de uma nau, da qual o destinatário já havia enviado o 
risco ao signatário, para que se decidisse sobre aquela construção. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 79. 
 

80-  [ant. 1813, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO de José Rodrigues de Magalhães e Francisco Xavier da Maia ao 
príncipe regente [D. João], para que autorizasse a venda, pela Real Armada da 
Marinha, de uma antena que necessitavam para completar a construção do navio 
“Santiago o Maior”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 80. 
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81-  ����1816, Maio, 20, Lisboa 
CARTA da Junta Governativa de Portugal ao rei [D. João VI], sobre as madeiras 
necessárias para a construção que haviam sido encomendadas ao governo do Pará. 
Anexo: carta (cópia), lembrete, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 81. 
 

82-  ����1817, Novembro, 27, Rio de Janeiro 
OFÍCIO do [secretário de Estado do Reino e Mercês e presidente do Real Erário no 
Rio de Janeiro], Tomás Antônio de Vilanova Portugal, ao [governador do Reino e 
secretário da Marinha e Ultramar, dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. Miguel 
Pereira Forjaz [Coutinho], sobre a compra, por Portugal, de algumas embarcações 
de guerra pertencentes à Áustria, que se achavam no porto de Veneza, para, ao que 
constava, serem vendidas, descrevendo-as e informando sobre os possíveis preços. 
Anexo: carta (cópia), ofícios, ofícios (minutas). 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 82. 
 

83-  ����1818, Maio, 7, [Lisboa] 
OFÍCIO do [inspetor ao Arsenal Real da Marinha], Carlos Félix May, ao 
[governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar, dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], remetendo a relação 
das madeiras necessárias para a construção de uma fragata, madeiras essas que 
virão do Pará e de Pernambuco. 
Anexo: ofícios, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 83. 
 

84-  1823, Agosto, 8, [Lisboa] -1827, Junho, 30, [Lisboa] 
OFÍCIOS (8) do [inspetor ao Arsenal Real da Marinha], Carlos Félix May, ao 
[secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e Ultramar], conde de 
Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real]; ao [secretário da 
Fazenda] José da Silva Carvalho; ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar [Joaquim José Monteiro Torres] (4 ofícios); e a Antônio Manuel de 
Noronha (2 ofícios), tratando, respectivamente, da ponte de barcos sobre o rio de 
Sacavém; da finalização da construção de uma corveta, uma nau e uma fragata; e 
os últimos, do risco e construção de um bergantim e um iate. 
Anexo: relação, ofícios, portarias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 84. 
 

85-  1823, Novembro, 5, Marinha Grande 
OFÍCIO do capitão-tenente João Jorge Bartolani ao [secretário de estado da Guerra, 
interinamente da Marinha e Ultramar],  conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins 
Pamplona Corte Real], remetendo o mapa do depósito dos produtos dos Reais 
Pinhais de Leiria. 
Anexo: mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 85. 
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86-  [ant. 1824, Novembro, 23] - [post. 1826, Maio, 18] 
REQUERIMENTOS (7) de Luísa Bernarda de São José & Companhia; Francisco 
Joaquim Maia; José de Pinho dos Santos; Manuel José Pereira dos Reis (3 
requerimentos); e de Campos e Silva & Companhia, ao rei [D. João VI], solicitando, 
os quatro primeiros, aviso para que as embarcações que estavam construindo nos 
estaleiros da Vila do Conde gozassem da isenção dos direitos na primeira carga de 
gêneros nacionais; e o último, solicitando o mesmo para a embarcação que estava 
sendo construída em Viana. 
Anexo: requerimentos, certidões, autos de justificação, lembretes, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 86. 
 

87-  1825, Janeiro, 25-Julho, 2, Marinha Grande 
OFÍCIOS (22) do [administrador dos Reais Pinhais de Leiria], Frederico Luís 
Guilherme de Varnhagen, ao [secretário de Estado da Guerra, interino da Marinha 
e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra, [Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte Real], ou ao secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, [Joaquim José Monteiro Torres], sobre questões de 
administração daquele e dos outros pinhais reais; orçamento; pessoal (guardas, 
inspetores, administradores, etc.) e seus ordenados; e de cortes de madeira e 
fornecimento da mesma para construção de embarcações para a Armada. 
Anexo: relação, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 87. 
 

88-  [ant. 1826, Agosto-Outubro] 
REQUERIMENTOS (3) de José Caetano, Manuel José Moreira Medão, e João de 
Brito & Companhia ao rei [D. João VI], solicitando aviso para que as embarcações 
que estavam sendo construídas, respectivamente, nos estaleiros de Gaia, da Vila do 
Conde e na cidade do Porto gozassem da isenção dos direitos na primeira carga de 
gêneros nacionais. 
Anexo: lembrete, atestados, certidões, autos de justificação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 88. 
 

89-  1828, Janeiro, 25, Porto 
OFÍCIO de Francisco Maximiliano de Sousa a José Freire de Andrade, 
encaminhando os mapas dos navios que estavam sendo construídos no distrito da 
Intendência do Porto. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 89. 
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90-  1830-Agosto, 25-1832, Março, 20 
OFÍCIOS (31) dirigidos a José Luís da Rocha pelo capitão engenheiro construtor 
Manuel Luís dos Santos (24 ofícios); Raimundo José [de Aveiro]; Custódio José 
Soares [Couto]; José Paulo Cordeiro (3 ofícios); José Leal Moreira; e por um 
anônimo, todos tratando da construção, finalização e lançamento ao rio Douro da 
Real Escuna de Sua Majestade, elogiando-se a forma como foi feita, assim como 
das despesas com sua construção e da da barcaça para o serviço da Marinha. 
Anexo: lembrete, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 90. 
 

91-  1832, Agosto, 21, [Lisboa] 
REQUERIMENTO de Antônio Rodrigues Tarujo ao rei [D. Miguel], solicitando 
aviso para que o seu brigue escuna “Lusitano” pudesse sair do porto de Vieira 
para o de São Martinho, até que se levantasse o estado de sítio decretado. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 91. 
 

92-  1833, Abril, 24-Maio, 2, [Braga] 
OFÍCIOS (2) do [secretário de Estado da Guerra], conde de Barbacena, [Francisco 
Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro], ao [secretário de Estado dos 
Negócios do Reino e da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de 
Oliveira Leite de Barros], o primeiro, sobre a ordem ao inspetor de transportes 
para serem guardados os privilégios dos empregados dos reais pinhais; e o 
segundo, informando a demissão de Manuel Alves Ferreira, tanto do posto de 
alferes do regimento de Milícias de Leiria, como do que ocupava na administração 
dos reais pinhais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 92. 
 

93-  1833, Junho, 15 e 18, Caxias 
OFÍCIOS (2) do [secretário de Estado da Justiça] Luís de Paula Furtado de Castro 
do Rio de Mendonça, o primeiro, ao secretário de Estado dos Negócios do Reino [e 
da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de 
Barros], e o segundo, ao cardeal patriarca de Lisboa, tratando da autorização do rei 
[D. Miguel] para a publicação da bula do papa Gregório XVI datada de 2 de 
dezembro de 1832. 
Anexo: lembrete, bula (doc. impresso). 
Obs.: o segundo ofício é cópia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 93. 
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94-  1833, Novembro, 11 [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado da Guerra] Agostinho José Freire ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Francisco Simão Margiochi, 
remetendo a lista dos preços dos materiais para a construção naval na Suécia que 
lhe fora remetida pelo cônsul-geral, encarregado dos negócios de Portugal naquele 
país, Antônio José da Silva Loureiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 38, pasta 94. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 39 (1720 – 1833) 
N.º de pastas descritas: 28 
Assuntos: licença para pedir esmolas em sua maioria no Brasil; habilitação de Padrões; 
passaportes; provimento de cargos; casa dos expostos; irmandades; mosteiros; quinta da 
Penha Longa; presença dos franceses em Portugal; visitas do ouro de navios vindos 
maioritariamente do Brasil; presídio da Cova da Moura; comércio com Europa e Brasil. 
 

1-  ����[ant. 1720, Junho, 7] – [ant. 1741, Dezembro, 23] 
REQUERIMENTOS (8) ao rei [D. João V], o primeiro, da madre priora e religiosas 
carmelitas descalças do convento de Nossa Senhora da Conceição dos Cardais da 
cidade de Lisboa, solicitando provisão para nos Estados do Brasil se tirarem 
esmolas para socorrer as religiosas com dificuldades de sustento; o segundo, da 
madre abadessa e religiosas do Real Mosteiro de Nossa Senhora da Esperança da 
cidade de Lisboa, solicitando duas provisões para pedir esmolas nos Bispados da 
Bahia e Angola; o terceiro, do padre prior e religiosos de São Domingos do 
Seminário Apostólico do Santíssimo Rosário de Nossa Senhora das Neves da Serra 
de Montejunto, solicitando licença para pedirem esmola nos domínios ultramarinos 
de modo a angariar fundos para a construção do seu seminário; o quarto, do 
prefeito e congregados da mesa da Congregação do Divino Espírito Santo e Santa 
Catarina da paróquia de São Paulo de Lisboa, solicitando licença para pedirem 
esmola por procuração em todo o Brasil, e em particular nas capitanias de Minas 
Gerais e São Paulo; o quinto, do prior e religiosos do Real Convento de Nossa 
Senhora do Monte do Carmo de Lisboa, solicitando que se lhe pague o juro devido 
por precatório da administração da Capela de Francisco Machado de Mitra; o sexto, 
do abade e religiosos do mosteiro de São Bento da Saúde de Lisboa, solicitando o 
pagamento de duas adições que deveriam ser cobradas pelo referido mosteiro para 
seu sustento, conforme o testamento deixado por D. Francisca Telles e Pedro 
Fernandes de Aveiro, e que constam nas folhas de registo do tribunal do Conselho 
Ultramarino; o sétimo, do prior e religiosos Carmelitas Descalços do convento de 
Nossa Senhora dos Remédios de Lisboa, solicitando o pagamento dos juros a que 
tem direito como testamenteiro de D. Manuel Rolim de Moura; e o oitavo, do juiz e 
irmãos da Irmandade de Nossa Senhora da Atalaia, solicitando provisão para 
pedirem esmola nos Estados do Brasil com destino ao pagamento das obras de 
reparação da capela da Irmandade. 
Anexo: requerimentos, bilhetes, auto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 1. 
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2-  ����[ant. 1745, Março, 24] – [ant. 1749, Maio, 10] 
REQUERIMENTOS (10) ao rei [D. João V], o primeiro, da abadessa e religiosas do 
mosteiro de Santa Apolônia da cidade de Lisboa, solicitando a concessão de uma 
esmola para a compra da cera do Santo Sepulcro e para ajudar as comunidades 
pobres no tempo da Quaresma; o segundo, do guardião e religiosos do convento de 
Santa Cita da Ordem de São Francisco da Província de Portugal, solicitando esmola 
para as obras do altar de Nossa Senhora da Conceição; o terceiro, do guardião e 
religiosos do convento de São José de Ribamar da Província da Arrábida, 
solicitando esmola para sua sobrevivência; o quarto, da Ordem Terceira Franciscana 
do convento do Espírito Santo da Vila de Gouveia, na comarca da Guarda, 
solicitando provisão para pedir esmola no Estado do Brasil pelo tempo de três anos; 
o quinto, do juiz e moradores da miraculosa imagem de Nossa Senhora da 
Natividade da cidade do Porto, solicitando provisão para enviar um ermitão para 
pedir esmola no Brasil; o sexto, do prefeito e irmãos da mesa da Congregação de 
Nossa Senhora dos Remédios, situada no convento da Santíssima Trindade de 
Lisboa, solicitando provisões para que os governadores, ouvidores e outros do 
Brasil cumpram as determinações sobre o anúncio de suas festividades; o sétimo, da 
madre prioresa e religiosas do mosteiro de Chelas, solicitando o pagamento do juro 
devido; o oitavo, do guardião e religiosos do convento de São José de Ribamar, 
solicitando esmola para suprir os gastos de peixe que a comunidade faz; o nono, do 
assentista do assento das espingardas, João da Cunha, solicitando licença para 
principiar o exame e aprovação dos canos das armas por si arrematadas; e o 
décimo, do mestre espingardeiro da Casa Real, Xavier dos Reis, solicitando mercê 
para ser o aprovador das armas que João da Cunha arrematar no Conselho 
Ultramarino. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 2. 
 

3-  1745, Maio, 15 – 1825, Outubro, 3, Lisboa 
CARTAS (5) a primeira, de Pedro Florêncio Barroso de Almeida ao rei [D. João V], 
sobre o mandado de entrega e recibo respectivo a passar a religiosa Teresa Maria de 
Jesus, administradora da capela instituída por Brites Fernandes Molim; a segunda, 
do prior do Bispado de Aveiro, Domingos Marques da Silva, natural de Travanca, 
ao príncipe regente []D. João], sobre a tomada de posse da paróquia de São Pedro 
de Alcântara, na qual tinha sido provido; a terceira, da Junta Governativa de 
Portugal ao rei [D. João VI], sobre a chegada do correio marítimo “Infante D. São 
Sebastião” e as notícias que traz sobre a governação; e a quarta e quinta, ao rei [D. 
João VI], sobre os requerimentos de Félix José do Sacramento e o exercício do cargo 
de patrão-mor, e de João de Brito Mello Carneiro de Moraes, solicitando uma ajuda 
de custo. 
Anexo: cartas (2ª vias), lembrete, requerimentos, bilhetes, instrumentos em pública 
forma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 3. 
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4-  ����[ant. 1747, Março, 23] – [ant. 1749, Outubro, 27] 
REQUERIMENTOS (7) ao rei [D. João V], o primeiro, do guardião e religiosos 
arrábidos do convento de São Pedro de Alcântara de Lisboa, solicitando esmola 
para seu sustento durante o tempo da Quaresma; o segundo, da regente e irmãs 
recolhidas do Anjo São Miguel da vila de Guimarães, solicitando provisão para 
pedir esmola nos Estados do Brasil; o terceiro, dos irmãos da Irmandade do 
Glorioso São Francisco Xavier, cita na igreja de São Roque de Lisboa, solicitando o 
pagamento de juros atrasados pelo Conselho Ultramarino; o quarto, do guardião e 
religiosos de São Cornélio da Província da Arrábida, solicitando esmola para ajudar 
na compra de cera para o Santo Sepulcro; o quinto, do guardião e religiosos do 
convento de São Francisco da vila de Alenquer, solicitando esmola como de 
costume para o Santo Sepulcro; o sexto, do principal da Câmara, solicitando que se 
reparta a tença de D. Teresa Vital da Câmara por outras duas sobrinhas, D. 
Margarida Honória da Câmara e D. Isabel Josefa da Câmara, para ficarem com 
tenças iguais às de suas irmãs, recolhidas no mosteiro de Santos; e o sétimo, dos 
religiosos de Santo Antônio de Charnais do termo da vila de Aldeia Galega da 
Merceana, dos terceiros do mesmo convento, da prioresa e religiosas do convento 
da Soledad do Mocambo e do prior e religiosos Carmelitas Descalços, por morte das 
madres Antônia do Sacramento e Joana do Apocalipse, solicitando que o contador 
Francisco da Fonseca e Sousa proceda à verificação das contas e juros que os 
suplicantes têm a receber. 
Anexo: requerimentos, ofício (minuta), aviso, certidão, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 4. 
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5-  ����[ant. 1751, Julho, 20] – [ant. 1777, Julho, 25] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. José I], o primeiro, do prior e religiosos do 
convento de Nossa Senhora da Graça, solicitando o pagamento do juro ainda em 
dívida pelo Conselho Ultramarino; o segundo, dos irmãos da Irmandade do Senhor 
São Francisco Xavier, cita na igreja de São Roque de Lisboa, solicitando o 
pagamento do juro ainda em dívida pelo Conselho Ultramarino; o terceiro, da 
prelada e irmãs Capuchinhas de Nossa Senhora da Conceição da vila de Aldeia 
Galega, solicitando esmola para cera do Santo Sepulcro; o quarto, dos irmãos da 
mesa do Santíssimo Sacramento da paroquial igreja do apóstolo São Paulo de 
Lisboa, solicitando o padrão e respectiva declaração do dinheiro concedido para 
uma capela instituída pelo padre Antônio Neto Vieira; o quinto, de D. Ana Felícia 
de Faria, D. Luísa Rita de Faria, Teodora Francisca de Faria e D. Teresa Helena de 
Faria, religiosas no Real Mosteiro de Odivelas; de Francisco Lourenço da 
Purificação, religioso Paulista; do doutor Antônio Lopes Carneiro, opositor na 
Universidade de Coimbra; e de Manuel Lopes Carneiro e José Lopes Carneiro, 
estudantes de Coimbra, solicitando que, em virtude da morte de seu pai Francisco 
Lopes Carneiro no Rio de Janeiro, se passe provisão de nomeação de um juiz para 
proceder às partilhas dos bens administrados por seu tutor, o cunhado Bernardo 
Pereira de Faria; e o sexto, do prior encomendado da Colegiada de São João Batista 
da vila de Porto de Mós no Bispado de Leiria, padre Antônio Moreira de Carvalho, 
solicitando provimento na referida igreja. 
Anexo: conhecimentos, carta, decretos (cópias), requerimento, auto precatório, 
certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 5. 
 

6-  [post. 1763, Julho, 31] 
MEMÓRIA escrita pelos padres Beneditinos sobre as actividades religiosas no 
mosteiro de São Lorenzo de Aversa. 
Obs.: documento em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 6. 
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7-  [ant. 1771, Julho, 8] – [ant. 1788, Agosto, 26] 
REQUERIMENTOS (6) à rainha [D. Maria I], o primeiro, das religiosas Trinas 
Recoletas do convento de Nossa Senhora da Soledade do bairro de Mocambo, 
solicitando o pagamento de esmola em atraso para poderem acudir com a devida 
decência ao culto do Santíssimo Sacramento na festa do oitavário do Corpo de 
Deus; o segundo, de George Hardcastle, a um [secretário de Estado], solicitando as 
providências necessárias para que sua esposa possa ter consigo uma criada no 
convento das religiosas de Alenquer, onde recebeu autorização para se recolher;.o 
terceiro, da abadessa e religiosas do Real Mosteiro de Nossa Senhora da Piedade da 
Esperança, solicitando que se lhes continue a dar as esmolas costumadas – pagando 
os anos em que estiveram suspensas – para a festa do Santíssimo Sacramento, de 
São Francisco e das Almas; o quarto, do guardião e religiosos do convento de São 
Francisco da vila de Barcelos, solicitando o pagamento de esmola para seu sustento; 
o quinto, do doutor Francisco Segui, solicitando que a Junta do Comércio cumpra as 
determinações constantes num precatório da Conservatória Espanhola, entregando 
ao suplicante os bens, livros e papéis sequestrados por seus credores, deixando aos 
não assinados ou discordantes o direito de receberem do suplicante ou da mesma 
Junta o que lhes poderia caber em rateio; e o sexto, do reverendo Francisco de Sales 
da vila de Ourém, solicitando esmola para ajudar no seu sustento. 
Anexo: certidões, requerimento, aviso, atestações (cópias), auto de execução de 
sentenças. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 7. 
 

8-  1783, Setembro, 27 – 1793, Janeiro, 11, Porto, Vila Viçosa, [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, o primeiro, do bispo do Porto, [frei João Rafael de 
Mendonça], sobre a existência de vagas para religiosos nas paróquias da Casa de 
Bragança, como a de São Miguel de Baltar; o segundo, do ouvidor da comarca de 
Vila Viçosa, desembargador José Peixoto de Brito Mexia, sobre a ampliação da 
igreja matriz de Monsaraz, não havendo motivo para a construção de uma nova 
apesar do aumento da população; o terceiro, da abadessa e religiosas do Real 
Mosteiro de Nossa Senhora da Esperança de Vila Viçosa, sobre o falecimento de 
cinco irmãs religiosas e solicitando autorização para o ingresso de cinco novas 
educandas; o quarto, do [conde de Vimieiro], D. João de Faro [e Sousa], sobre a 
vaga deixada no lugar de pároco da capela de Vila Viçosa, por falecimento do padre 
José Pedro da Fonseca Faia; o quinto, do capitão do quartel de São Julião da Barra, 
José Joaquim Coutinho, sobre a vaga do lugar que pertencera ao tenente do 
regimento da Artilharia do referido quartel, o clérigo canarim Caetano Francisco 
Couto; e o sexto, do capelão Joaquim da Nóbrega, sobre a celebração da missa de 
Corpo de Deus na paróquia de São Roque; o sétimo, um AVISO, de José de Seabra 
da Silva, sobre a presença do príncipe regente [D. João] nas procissões da exposição 
e encerramento do Santíssimo Sacramento da igreja patriarcal, acompanhado do 
secretário de Estado Martinho de Melo e Castro. 
Anexo: requerimento, atestação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 8. 
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9-  [ant. 1788, Dezembro, 19] – [ant. 1796, Outubro, 27] 
REQUERIMENTOS (5) os primeiro, segundo, terceiro e quarto à rainha [D. Maria I], 
e o quinto ao príncipe regente [D. João]: o primeiro, do capelão da Real Capela de 
Vila Viçosa, o padre José Alves da Silveira, por procuração, solicitando que o Real 
Erário efectue o pagamento da côngrua em atraso; o segundo, do padre procurador-
geral dos religiosos do convento de São Camilo de Lellis, solicitando que se façam 
os assentamentos dos juros declarados nos oito padrões anexos; o terceiro, do juiz e 
irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel, 
solicitando isenção do pagamento da décima dos juros que constam no padrão do 
tribunal do Conselho Ultramarino; o quarto, das religiosas do Convento de Santa 
Clara existentes no convento da Esperança, solicitando que se coloque apostilha no 
padrão a favor das suplicantes assentado no Conselho Ultramarino; e o quinto, da 
madre prioresa e religiosas do convento de Santa Mónica de Lisboa, solicitando 
provisão e respectivas cartas de recomendação para pedirem esmolas para ajudar as 
religiosas da Província do Alentejo. 
Anexo: requerimentos, certidão, cartas. 
Obs.: São Camilo de Lellis (1550-1614) foi um religioso italiano, fundador da Ordem 
dos Ministros dos Enfermos (Camilianos). Venerado como santo pela Igreja 
Católica, é considerado protetor dos enfermos e dos hospitais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 9. 
 

10-  [post. 1790 – ant. 1820] 
BALANÇO do rendimento da abadia da Casa de Bragança, pelo pároco Santo 
André de Muxedo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 10. 
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11-  1792, Dezembro, 24 – 1797, Novembro, 23, Lisboa, Queluz 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar 
Martinho de Melo e Castro], o primeiro, do [procurador do Desembargo do Paço] 
João Xavier Telles de Sousa, sobre os cuidados a ter com a análise da representação 
do abade e religiosos do mosteiro da Penha Longa, na qual solicitam a mudança da 
água do Fetalinho, sem razão provada; o segundo e terceiro, de Feliciano Marques 
Perdigão, sobre o requerimento do vigário da igreja de São Bartolomeu da vila da 
Covilhã, padre Francisco Antônio Ferreira da Fonseca, solicitando a permutação da 
dita igreja para a de Nossa Senhora da Purificação de Sacavém deste Patriarcado, 
pertencente à Casa de Bragança, e a nomeação do padre José Machado de Faria para 
a igreja da abadia do Salvador de Aveleda, e a do padre Antônio Justiniano de 
Moraes Cid para a abadia de Santa Cristina de Corvos, ambos no Arcebispado de 
Braga; o quarto, de Cipriana Antônia Pinto de Bulhões Rebelo, solicitando o 
pagamento de alguns meses da renda de duas celas no mosteiro de Santa Mónica; e 
o quinto, de Antônio dos Santos Pereira Xavier ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a cera e 
azeite requisitados para a fábrica da igreja de Nossa Senhora da Conceição, de que é 
tesoureiro. 
Anexo: instrumento em pública forma (traslado), carta de emprazamento e 
aforamento (cópia), lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 11. 
 

12-  1802, Julho, 8, Lisboa 
CARTA do abade do mosteiro de São Bento da Saúde, frei Joaquim de Nazaré 
Camelo, ao príncipe regente [D. João], sobre o requerimento do padre José da Silva 
Oliveira Rolim, solicitando licença para ir aos banhos [nas Caldas], a fim de tratar 
de sua saúde. 
Anexo: requerimento, lembrete, atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 12. 
 

13-  ����[ant. 1805, Maio, 28] – [ant. 1810, Dezembro, 16] 
REQUERIMENTOS (4) ao príncipe regente [D. João]: o primeiro, de Antônio Xavier 
Baracho Cordeiro de Abreu, solicitando passagem de apostilha do padrão como 
sucessor e administrador do vínculo a que foi habilitado; o segundo, de Bento José 
Monteiro, solicitando passagem de apostilha do padrão a que está habilitado pela 
compra feita ao marquês de Penalva; o terceiro, do cadete da 7.ª companhia do 
regimento número 16, José Rebelo de Figueiredo, solicitando o seu despacho para 
Minas Gerais e que ali possa prestar serviço mesmo que num posto inferior; o 
quarto, dos religiosos Menores da Província de Portugal, frei João da Conceição 
Cepões e frei João de Sampaio, solicitando beneplácito régio para procurar nova 
morada atendendo ao estado de ruína em que se encontra o convento de Nossa 
Senhora das Virtudes, onde residiam. 
Anexo: autos de justificação, certidão, atestação, provisões (cópias), requerimento, 
lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 13. 
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14-  1806, Setembro, 16 – 1812, Maio, 4 [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Visconde 
de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, do 
núncio apostólico em Portugal, arcebispo de Nisibi, Lorenzo [Caleppi], solicitando 
passaportes para os religiosos Capuchinhos que pretendem seguir viagem de 
Lisboa para o Industão e Bengala; o segundo, da Academia Real da Marinha, sobre 
a distinção que pretende fazer, com aprovação régia, a um dos melhores alunos da 
aula de primeiro ano daquela Academia, frei Pedro de Santa Mariana, religioso 
Carmelita Calçado; o terceiro, do prior do Real Mosteiro da Penha Longa, frei 
Francisco de São Jerónimo, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], conde das Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro], solicitando 
promoção do sobrinho Filipe de Freitas Henriques por bons serviços prestados; o 
quarto, do capelão do mosteiro de Penha Longa, frei Francisco de Santa Bárbara e 
Brito, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde das 
Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro], sobre a decadência em que os 
franceses deixaram o país e o estado de ruína em que se encontra o mosteiro, pelas 
perdas que teve e pelas dívidas do Erário régio, e também sobre o estado de 
conservação da quinta da Penha Longa, propriedade do conde; e o quinto, de 
Antônio Félix da Fonseca ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], sobre a 
pretensão de D. Luísa Vitória de Melo Sousa e Meneses, para que se continue a 
pagar-lhe o montepio pertencente a sua cunhada D. Maria Inácia Braamcamp, 
viúva do capitão de fragata Antônio de Melo Sousa e Meneses. 
Anexo: requerimento, carta, lembrete. 
Obs.: documento em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 14. 
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15-  ����1814, Agosto, 1 – 30, Lisboa 
OFÍCIOS (9) do [juiz da visita do ouro], Pedro Duarte da Silva, ao [secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra e da Marinha e Ultramar, D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], sobre as visitas do ouro 
realizadas às galeras “Conceição e Esperança”, comandada pelo capitão Agostinho 
José de Carvalho, e “Boa Fortuna”, comandada pelo capitão Manuel Antônio 
Barreiros, vindas de Pernambuco; ao brigue “Fragatinha”, sob o comando do 
capitão Manuel Isidoro Cardoso, vindo de Havana; ao bergantim “Tétis”, 
comandado pelo capitão Camilo Caetano dos Reis, vindo do Rio de Janeiro; aos 
navios “Tejo de Lisboa”, comandado pelo capitão José de Azevedo Santos, vindo do 
Maranhão, “Príncipe Real”, comandado pelo capitão João José de Faria, vindo de 
Pernambuco, “Prazer e Alegria”, comandado pelo capitão José Joaquim Pereira, 
vindo do Pará, “Imperador da América”, sob o comando do capitão Manuel Gomes, 
vindo do Rio de Janeiro, “Emília”, comandado pelo capitão José Inácio de Andrade, 
vindo de Macau, “Felicidade”, comandado pelo capitão João Welsh, e “Carlota”, 
comandado pelo capitão Bento José Cardoso, vindos da Bahia, e “Caridade”, 
comandado pelo capitão Luís Martins Viana, vindo de Pernambuco; ao brigue 
“Senhora do Carmo”, comandado pelo capitão Manuel José Rodrigues, vindo do 
Pará; e ao navio “Monte do Carmo”, comandado pelo capitão Felipe Néry. 
Anexo: mapas de carga, listas de carga. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 15. 
 

16-  ����1816, Abril, 17 – 1819, Julho, 7, Lisboa 
OFÍCIOS (7) ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra e da 
Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], o primeiro, do ministro 
geral da Congregação da Ordem Terceira, frei José de Santo Antônio Moura, 
queixando-se do comportamento menos adequado tomado pelo padre mestre frei 
Manuel Rebelo, ao recorrer à Secretaria para conseguir mais uma cela para se 
acomodar naquele convento, para além das cinco que já possui e passando por cima 
da autoridade do seu geral, e dizendo que o mesmo padre Rebelo poderá ocupar 
qualquer outra cela, com excepção da que está destinada ao confessor das princesas, 
frei Gregório José Viegas; o segundo e terceiro, do escrivão da mesa grande da 
Alfândega do Porto e juiz interino, Pedro Alexandre de Abreu de Lima, remetendo 
os mapas de carga das embarcações nacionais e estrangeiras que entraram e saíram 
do Porto nos meses de Janeiro e Fevereiro; o quarto, do juiz ajudante José Maurício 
de Abreu de Lima, remetendo os mapas das embarcações nacionais e estrangeiras 
que entraram e saíram do Porto no mês de Abril; o quinto e sexto, de Joaquim Costa 
e Silva, solicitando passaporte para embarcar no navio “Fénix” com destino ao Rio 
de Janeiro, bem como para a irmã do criado, Rita Maria de Jesus, que seguirá 
viagem juntamente com o seu irmão a bordo da fragata que leva os pertences da 
Manteria; e o sétimo, do [juiz do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, 
sobre o requerimento do juiz e festeiros de Nossa Senhora da Conceição, solicitando 
o empréstimo de um toldo. 
Anexo: escrito; requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 16. 
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17-  [ant. 1817, Julho, 8] – [ant. 1819, Setembro, 10] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João VI], o primeiro, de Vicente José de Sousa, 
solicitando a nomeação como meirinho-geral das rondas da Delegação no mar; o 
segundo, do religioso dos Menores Observantes da Província de Portugal, frei 
Manuel de Santa Rita Cardal, solicitando licença de embarque num navio de praça 
ou de guerra para remediar as suas necessidades; o quarto, do religioso da Ordem 
Terceira de São Francisco frei José das Dores Ferreira, solicitando passagem de um 
aviso ao capelão-mor para o nomear para a primeira embarcação que armar; e o 
terceiro, de Joaquim Dias da Costa ao [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra e da Marinha e Ultramar, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho 
Barreto de Sá e Resende], solicitando provimento no cargo de piloto da barra do 
porto da Figueira [da Foz], na falta ou falecimento do piloto José de Freitas. 
Anexo: requerimentos, certidões, lembretes, ofícios, carta particular, atestado; 
memória. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 17. 
 

18-  ����1819, Julho, 15 – Dezembro, 22, Lisboa 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra e da 
Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], o primeiro, de Joaquim 
da Costa e Silva, sobre as dificuldades de Rita Maria de Jesus para embarcar com 
destino ao Rio de Janeiro na companhia das recolhidas do Calvário, a bordo da 
embarcação “Sucesso”; o segundo e terceiro, de João de Matos Vasconcelos Barbosa 
de Magalhães, sobre as porções de tabaco em rolo encontradas junto ao farol da 
Roca e o destino que se lhes deu, e as listas de doentes e enfermidades que se 
pediram aos sangradores e cirurgiões da vila de Mértola; e o quarto e quinto, do 
juiz ajudante José Maurício de Abreu de Lima, remetendo mapas das cargas 
transportadas a bordo das embarcações que entraram e saíram do Porto nos meses 
de Outubro e Novembro. 
Anexo: ofício, ofícios (cópias), mapas de carga. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 18. 
 

19-  1819, Setembro, Porto 
MAPAS (4) de Manuel Joaquim Marques, indicando as embarcações nacionais e 
estrangeiras que entraram e saíram pela barra do Porto no mês de Setembro. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 19. 
 

20-  ����1819, Outubro, 30, Lisboa 
CARTA da Junta Governativa de Portugal ao rei [D. João VI], sobre as ordens régias 
trazidas pelo correio marítimo “Infante D. Sebastião”, determinando o envio de 
duas naus guarnecidas de marinheiros suficientes para a sua defesa contra a 
guarnição de Cádis, apesar da falta de meios no Erário régio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 20. 
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21-  [ant. 1820, Maio, 6] - [ant. 1832, Abril, 26] 
REQUERIMENTOS (5) o primeiro, do guardião do convento de Nossa Senhora da 
Piedade da Caparica da Província da Arrábida ao rei [D. João VI], solicitando aviso 
pelo qual se lhe dê licença para receber as 30 braçadas de lenha dos Reais Pinhais de 
Almada e Sesimbra que recebe anualmente; o segundo, da madre abadessa e 
religiosas do convento de Aracoeli da vila de Álcacer do Sal à princesa regente [D. 
Isabel Maria], solicitando licença para proceder ao corte de 50 braçadas de lenha 
que têm no termo da vila para seu sustento; o terceiro, do religioso da Ordem dos 
Pregadores frei Antônio José da Anunciação ao rei [D. Miguel], solicitando 
nomeação como capelão do Conselho do Ultramar, servindo na fragata “Diana”; e o 
quarto e quinto, das abadessas das religiosas dos conventos de Santa Apolônia e 
Nossa Senhora da Quietação ao rei [D. Miguel], solicitando que se continue a 
conceder a esmola anual de uma braçada de lenha para sua sobrevivência. 
Anexo: requerimentos, cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 21. 
 

22-  1822, Agosto, 22 – Setembro, 30, [Lisboa]  
GUIAS DE REMESSA (3) da sub-inspeção do Correio Geral. 
Anexo: recibo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 22. 
 

23-  ����1822, Setembro, 2 – Outubro, 16, Lisboa 
OFÍCIOS (2) do mordomo dos Expostos, conde de Lumiares, [José Manuel Inácio da 
Cunha Faro Meneses Portugal da Gama Carneiro e Sousa], ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar] Inácio da Costa Quintela, o primeiro, 
informando que Alexandrina Rosa, viúva do soldado do regimento de Infantaria n.º 
4 Miguel Rodrigues, segue para a Bahia a bordo da nau “D. João I”, na companhia 
de seus filhos Serafim e Fortunato, os quais são filhos da Casa dos Expostos e, por 
isso, devem ser entregues ao seu cuidado; e o segundo, sobre a fuga do jovem 
exposto Félix Joaquim, a bordo da fragatinha “Constituição”, devendo-se tomar 
providências para que regresse para junto de seu mestre, José Coelho, a fim de 
terminar a aprendizagem do ofício de serralheiro. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 23. 
 

24-  ����1823, Setembro, 10 – Dezembro, 27, Lisboa 
RELAÇÕES (45) dos passageiros, bem como das tropas transportadas por várias 
embarcações que fundearam no porto de Lisboa de 10 de Setembro a 27 de 
Dezembro de 1823, procedentes em sua maioria da Bahia, Pernambuco e Maranhão; 
da ilha de São Miguel; de Portsmouth, com escala pela Corunha, Gibraltar e Cádis; 
e da ilha da Madeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 24. 
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25-  1825, Janeiro, 20 – 1830, Junho, 22, Lisboa 
MAPAS (10) dos presos que se encontravam no presídio da Cova da Moura entre os 
dias 20 de Janeiro de 1825 e 22 de Junho de 1830. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 25. 
 

26-  [ant. 1826, Setembro, 14] – [ant. 1832, Julho, 2] 
REQUERIMENTOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar Inácio da Costa Quintela], o primeiro, do Principal Silva como inspetor da 
Real Obra da igreja de Santa Engrácia, solicitando o pagamento da quantia que lhe 
era devida pelo Arsenal da Marinha, visto já ter fornecido o material solicitado; e o 
segundo, da madre abadessa do Real Convento de Santa Apolônia, solicitando a 
concessão de uma barca de lenha, como pagamento da esmola anual que lhe fora 
atribuída por vontade régia. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 26. 
 

27-  1827, Março, 6, Lisboa 
MAPAS (6) de passageiros embarcados nos navios que deram entrada na barra do 
Porto, provenientes da Europa, América do Norte, Brasil e África. 
Anexo: relação de passageiros vindos do Porto para Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 27. 
 

28-  1833, Fevereiro, 1 – Março, 1, Lisboa 
MAPAS (5) de materiais e de pessoal pertencente à corveta “Amélia”, embarcados 
de 1 de Fevereiro a 1 de Março de 1833. 
AHU_CU_Reino, Cx. 39, pasta 28. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 40 (1566 – 1833) 
N.º de pastas descritas: 50 
Assuntos: priores e abades, prioresas e abadessas, guardiãs ou juízes de ordens religiosas 
solicitam esmolas, autorização para peditórios ou ainda outros benefícios para seus 
conventos e mosteiros, especialmente madeira dos pinhais de Leiria e Azambuja, destinada a 
obras e reparos nas respectivas instituições religiosas; licenças para pedir esmolas no Brasil. 
 

1-  1566, Outubro, 29 
ALVARÁ (cópia) do rei D. Sebastião doando uma área na praia da Boa Vista, em 
Lisboa, para nela se erigir a igreja paroquial de São Paulo. 
Obs.: o doc. é cópia do séc. XVIII. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 1. 
 

2-  [ant. 1725, Abril, [6, Lisboa] – ant. 1731, Abril, 18] 
REQUERIMENTOS (8) ao rei [D. João V], pedindo auxílios e esmolas ou 
solicitando deferimento a algum pedido: o primeiro, da religiosa do convento da 
Patriarca do Porto, Francisca da Silva, para que uma inglesa de nome Josepha 
pudesse professar seus votos naquele convento; o segundo, do abade e mais 
religiosos do convento de São Bento da Saúde; o terceiro, de Maria Bernarda de 
Vasconcelos e recolhidas do Real Recolhimento dos Anjos da cidade do Porto; o 
quarto, das madres e religiosas do convento de Corpus Christi da Ordem de São 
Domingos da Vila Nova de Gaia; o quinto, dos moradores do Seixal da vila de 
Almada, para a melhoria de suas casas e capela; o sexto, da regente e mais 
recolhidas do conservatório de Santa Marta de Évora; o sétimo, do prior do 
convento do Carmo, frei Antônio da Encarnação; e o oitavo, da madre abadessa e 
mais religiosas da conservatória da Mãe de Deus de Monchique. 
Anexo: certidões, provisões, requerimentos, relações (cópia), lembretes, 
instrumento de justificação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 2. 
 

3-  1732, Junho, 7 – Julho, 17 [Lisboa]. 
AVISOS (2) do [secretário de Estado] Diogo de Mendonça Corte Real ao 
[conselheiro do Conselho Ultramarino] José Carvalho de Abreu, o primeiro, 
ordenando o comparecimento dos ministros e oficiais daquele Conselho na 
procissão do Corpo de Deus; e o segundo, comunicando licença concedida ao 
conselheiro Alexandre Metelo de Sousa e Meneses para que pudesse levar sua 
mulher às Caldas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 3. 
 

4-  [post. 1733, Janeiro, 26]. 
INFORMAÇÃO do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços do fidalgo da Casa 
Real Baltazar de Sousa Colmieiro Teles Távora, prestados em Trás-os-Montes, 
desde Janeiro de 1708 até Janeiro de 1733. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 4. 
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5-  1735, Fevereiro, 5, Lisboa. 
ALVARÁ do rei D. João V fazendo mercê à abadessa e mais religiosas Capuchas 
Descalças do Mosteiro do Calvário de Évora da prorrogação, por mais três anos, da 
esmola que recebiam. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 5. 
 

6-  ����[ant. 1740, Abril, 26 – ant. 1745, Outubro, 13] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. João V], o primeiro, do escrivão e proprietário 
das receitas do tesoureiro e executor do tribunal do Conselho Ultramarino, Luís 
Gomes Leitão, solicitando carta de propriedade do ofício de inquiridor do Juízo do 
Cível das Cidades; o segundo, da abadessa e mais religiosas do Real Mosteiro de 
Odivelas, solicitando que se apressasse o inventário da madre Felipa Teresa da 
Silva, pois seus filhos se recusavam a iniciá-lo, diante da possibilidade de partilha 
com o mosteiro; o terceiro, do capitão de navio Francisco Carvalho dos Santos, 
solicitando autorização para tomar carga em Pernambuco, uma vez que não o 
tinha feito na Bahia; o quarto, do procurador-geral da Igreja de Lisboa, solicitando 
a reforma de um despacho, para que se conseguisse que o escrivão fizesse o 
assentamento das apostilas na forma dos decretos reais a respeito; e o quinto, do 
juiz e mais oficiais da Irmandade do Espírito Santo de Alfama, solicitando fosse 
feito o devido assento para que pudessem receber o que lhes era devido. 
Anexo: certidões, requerimentos, provisões, cartas, bilhete, contas, recibos, 
bilhetes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 6. 
 

7-  1742, Setembro, 15, Lisboa. 
AVISO do [secretário de Estado do Reino e Mercês] Pedro da Mota e Silva ao 
corregedor da Câmara de Leiria, ordenando que informasse sobre o requerimento 
do prior e mais religiosos do convento de Nossa Senhora da Vitória da vila da 
Batalha, da ordem de São Domingos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 7. 
 

8-  ����[ant. 1749, Março, 15 – ant. 1751, Janeiro, 25] 
REQUERIMENTOS (4), os dois primeiros ao rei [D. João V] e os outros dois ao rei 
[D. José], todos, com exceção do último, solicitando direitos, benefícios ou esmolas: 
o primeiro, dos religiosos de São Cornélio da Província da Arrábida; o segundo, 
dos oficiais da Irmandade do Santíssimo da freguesia de Nossa Senhora dos 
Mártires; o terceiro, do juiz e irmãos da mesa da Irmandade do Santíssimo 
Sacramento da freguesia de São José; e o quarto, da abadessa e religiosas da Madre 
de Deus de Monchique da cidade do Porto, solicitando certidão das contas do 
tesoureiro da Fazenda Real em Minas Gerais, Lourenço Pereira da Silva. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 8. 
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9-  1751, Junho, 26, Lisboa 
CARTA do escrivão e proprietário das receitas do tesoureiro e executor do tribunal 
do Conselho Ultramarino, Luís Gomes Leitão, ao rei [D. José], sobre a ordem de 
não colocar na folha das propinas o nome do tesoureiro do Conselho Ultramarino 
João Caetano Correia. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 9. 
 

10-  ����[ant. 1752, Março, 3- Setembro, 27] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. José], o primeiro, de Teresa Maria de Jesus, 
solicitando o pagamento de créditos vencidos no Conselho Ultramarino do capital 
deixado por Brites Fernandes de Meloim, do qual ela era administradora; o 
segundo, do armeiro-mor D. José da Costa, solicitando certidão referente a um 
padrão de juros que tinha a receber; o terceiro, da viúva de José Dias da Fonseca, 
Catarina Teixeira da Conceição, sobre o ajuste de umas contas do seu falecido 
marido com o Conselho Ultramarino; o quarto, do juiz de fora de Lagos, Luís 
Botelho da Silva, que também servira como corregedor da comarca e auditor-geral 
do Reino do Algarve, solicitando fosse ordenada sua residência; e o quinto, do 
assentista de ceras finas, solicitando que fossem passadas ordens para que não 
houvesse demora no transporte das ceras entre a Inglaterra e a Bahia. 
Anexo: manifesto de carga. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 10. 
 

11-  ����[ant. 1752, Março, 13 – Dezembro, 18] 
REQUERIMENTOS (13) ao rei [D. José], solicitando direitos, benefícios ou esmolas: 
o primeiro e o décimo segundo, do guardião e mais religiosos do convento de 
Nossa Senhora da Madre de Deus da Província da Arrábida; o segundo e o oitavo, 
do guardião e mais religiosos do convento de São José de Ribamar, da mesma 
província; o terceiro e o sétimo, do guardião e mais religiosos do convento de 
Santo Antônio de Tomar; o quarto e o nono, do porteiro dos pobres do Real 
Convento de São Francisco de [Lisboa]; o quinto, do guardião e mais religiosos do 
convento do Espírito Santo do Cartaxo; o sexto, da regente e mais irmãs 
Capuchinhas do recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da vila de Aldeia 
Galega do Ribatejo; o sétimo, do guardião e mais religiosos do Real Seminário de 
Nossa Senhora dos Anjos de Brancanes; o décimo, do guardião e mais religiosos do 
convento de Santo Antônio da Casa Nova; o décimo primeiro, da madre prioresa 
do mosteiro das Donas do Corpus Christi de Vila Nova de Gaia, solicitando 
autorização para pedir esmolas na América pelo período de dez anos, para que 
pudessem efetuar-se obras; e o décimo terceiro, do guardião e mais religiosos do 
convento de Nossa Senhora da Madre de Deus do lugar de Verderena. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 11. 
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12-  1752, Julho, 6, Lisboa. 
DECRETO (cópia) do rei [D. José] dando normas para o ato da execução da pena 
de morte nos criminosos a ela condenados. 
Obs.: cópia assinada pelo secretário de Estado do Reino e Mercês Pedro da Mota e 
Silva. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 12. 
 

13-  1752, Julho, 28 – Outubro, 26, [Lisboa] 
AVISOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Diogo 
de Mendonça Corte Real e do [presidente do Conselho Ultramarino], marquês de 
Penalva, [D. Estêvão de Meneses], o primeiro, ordenando que se consultasse o 
requerimento de Francisco Xavier de Sousa; e o segundo, que se estabelecesse a 
imprensa para imprimir os guias em casas que foram do conde da Ribeira e 
avisando que as chaves das mesmas se encontravam com o aparelhador Francisco 
Ribeiro. 
Anexo: lembrete, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 13. 
 

14-  1752, Agosto, 7 – 1771, Março, 25, Lisboa. 
OFÍCIOS (3) o primeiro, do cardeal patriarca de Lisboa ao [secretário de Estado do 
Reino e Mercês] Pedro da Mota e Silva, explicando a razão porque não fora 
comemorado o aniversário da morte da rainha Maria Sofia na igreja do convento 
de São Vicente; o segundo, do [capitão de mar e guerra] Manuel de Mendonça e 
Silva, sobre a entrega da mercadoria que trazia na sua nau; e o terceiro, de Luís 
Ferrari ao [oficial da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João Gomes de 
Araújo, comentando o apoio que este lhe dispensava por se achar em situação 
difícil, inclusive sendo seu mediador junto aos secretários de Estado. 
Anexo: carta; certidão (cópia), ofícios, ofício (minuta). 
Obs.: documento em francês. Ver requerimento em AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 
18 referente ao terceiro ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 14. 
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15-  ����[ant. 1752, Setembro, 15 – ant. 1769, Outubro, 30] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. José], o primeiro, do impressor real José Antônio 
da Silva, solicitando o adiantamento em moedas de ouro para a impressão dos 
bilhetes e livros para as Casas de Fundição do Brasil e que lhe fosse comunicado 
onde deveria ser feita esta impressão; o segundo, do ministro e irmãos da Ordem 
Terceira de São Francisco do convento de Santo Antônio de Charnais, solicitando o 
pagamento dos juros que lhes eram devidos; o terceiro, do guardião e mais 
religiosos do Real Convento de São Francisco de Santarém, solicitando esmolas 
para as obras necessárias no seu edifício; o quarto, do juiz e mais irmãos da mesa 
da Irmandade do Santíssimo Sacramento da paroquial freguesia de São Paulo, 
solicitando certidão sobre a demarcação do adro daquela igreja; o quinto, da 
prioresa e religiosas do mosteiro do Bom Sucesso de Belém, solicitando fosse feito 
o devido assento para que recebessem direitos sobre o açúcar e tabaco que lhes 
fora concedido; e o sexto, de Sebastiana Raimunda de [Queirós], religiosa do 
mosteiro das Donas do Corpus Christi de Vila Nova de Gaia, solicitando 
autorização para receber o legado que lhe deixara Manuel de Queirós Monteiro, 
falecido em Minas Gerais. 
Anexo: aviso, cartas, requerimentos, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 15. 
 

16-  1753, Janeiro, 19 – 1759, Junho, 22 , [Lisboa] 
AVISOS (4) de Sebastião José de Carvalho e Melo, o primeiro enquanto [secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], para o [secretário do Conselho 
Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de Lavre, ordenando que comparecesse em 
sua casa naquela noite; os demais enquanto [secretário de Estado do Reino e 
Mercês], conde de Oeiras, ao [desembargador da Mesa do Paço e da Consciência], 
Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira: o segundo e o terceiro, ordenando que 
remetesse o requerimento do juiz e irmãos da Irmandade do Santíssimo 
Sacramento da freguesia de São José; e o quarto, sobre o requerimento da prioresa 
e mais religiosas Trinas de Campolide, pelo qual solicitavam um aforamento em 
parte do seu terreno. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 16. 
 

17-  ����[ant. 1758, Novembro, 9 – ant. 1771, Setembro, 24] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. José], o primeiro, do juiz e mais irmãos da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de São José, solicitando lhes 
fossem passadas certidões que assegurassem a continuação de suas obras; o 
segundo e o terceiro, do proprietário do ofício de escrivão da receita e despesa do 
tesoureiro e executória do Conselho Ultramarino, Antônio Joaquim Leitão de 
Vasconcelos, por morte de seu pai Luís Gomes Leitão, solicitando o provimento 
naquele cargo e a sua respectiva provisão; e o quarto, da regente do recolhimento 
de Nossa Senhora da Encarnação, solicitando prorrogação do peditório para seu 
sustento, que já vinham praticando, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. 
Anexo: requerimentos, certidões, recibo, bilhete, provisão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 17. 
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18-  1773, Janeiro, 6 
RECIBO passado pelo frei da Ordem dos Pregadores e prior do convento de Nossa 
Senhora da Luz da vila do Pedrogão Grande, José de Santa Ana e Horta, ao oficial-
maior da Secretaria de Estado [da Marinha e Ultramar ?], João Gomes Araújo, 
relativo ao recebimento de quantia para o sustento do jesuíta padre João de 
Noronha, que se achava naquele mesmo convento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 18. 
 

19-  [ant. 1776, Janeiro, 24 – ant. 1809, Abril, 15] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. José], o primeiro, do prior do Real Convento de 
São Gonçalo de Amarante da Ordem dos Pregadores, solicitando recebimento de 
quantia para o sustento do jesuíta padre Joaquim Xavier, que se achava naquele 
mesmo convento; e o segundo, de João José Teodósio Borges, solicitando ser o 
sucessor de seu pai, Francisco de Jesus [Borges ?], na propriedade do ofício de 
tesoureiro na igreja de Santa Maria da vila de Setúbal. 
Anexos: recibo, certidões, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 19. 
 

20-  ����[ant. 1777, Junho, 20 – Novembro, 20] 
REQUERIMENTOS (4) à rainha [D. Maria I], o primeiro, da abadessa e religiosas 
do mosteiro da Madre de Deus, solicitando autorização para peditórios nos 
distritos do Brasil; o segundo e o terceiro, respectivamente, do vigário-geral e 
visitador provincial da Ordem dos Pregadores, que se encontrava no convento de 
Nossa Senhora da Luz da vila do Pedrogão, e do prior do convento de São 
Domingos da mesma vila, relativos ao recebimento da quantia destinada ao 
sustento do jesuíta padre João de Noronha, que ali se achava; e o quarto, do prior 
do Real Convento de São Gonçalo, solicitando o recebimento do sustento do jesuíta 
padre Joaquim Xavier, que se achava no mesmo. 
Anexos: atestado, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 20. 
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21-  [post. 1778, Janeiro, 25]- [ant. 1796, Fevereiro, 16] 
REQUERIMENTOS (6) à rainha [D. Maria I], o primeiro, do padre Joaquim Alberto 
do Couto Gansozo, solicitando a sua nomeação para a igreja matriz de Vila Boim; o 
segundo, do prior e irmãos da mesa da Ordem Terceira do Carmo, solicitando a 
parte que lhes fora destinada na folha da tesouraria do Conselho Ultramarino; o 
terceiro, do abade do mosteiro de São Bento da Saúde, solicitando que se 
notificasse ao oficial que lavrava as folhas de pagamento, informando-o que ele era 
isento de pagar a décima das 3 adições; o quarto e o quinto, respectivamente, do 
primeiro-ministro e mais religiosos do convento de Nossa Senhora de Jesus de 
Lisboa e do primeiro-ministro e mais religiosos do convento da Luz de Lisboa, 
ambos solicitando o mesmo benefício; e o sexto, do juiz de fora e dos órfãos 
Manuel Inácio Pereira Cabral, solicitando certidão em como cumprira todas as 
ordens do Conselho Ultramarino. 
Anexos: atestado, certidões, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 21. 
 

22-  [post. 1780, Novembro, 10] –[ant. 1782, Outubro, 8] 
REQUERIMENTOS (3) à rainha [D. Maria I], o primeiro, da madre abadessa e mais 
religiosas do mosteiro de Nossa Senhora da Nazaré da Ordem de São Bernardo, 
solicitando as isenções a que tinham direito; o segundo, do prior e beneficiados da 
freguesia de São Julião da cidade de Lisboa, solicitando o pagamento das esmolas 
que costumavam receber para a festa dos seus santos padroeiros, dados por 
intermédio das repartições de cada um dos tribunais existentes no distrito da sua 
paróquia; e o terceiro, da abadessa do Real Mosteiro da Esperança de Vila Viçosa, 
solicitando que fosse revista a mudança do seu vigário, frei Manuel da Encarnação 
Morgadinho, pois queriam que continuasse como seu confessor. 
Anexo: requerimentos, ofícios, breve papal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 22. 
 

23-  1780, Dezembro, 20 
AUTOS DE EMBARGO de Antônio Joaquim Leitão Vasconcelos na Chancelaria-
Mor do Reino, contra o provimento concedido a Custódio Fernandes de Abreu e 
Magalhães para a serventia do ofício de escrivão da tesouraria e executória do 
Conselho Ultramarino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 23. 
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24-  [1780]- [1782, Junho, 23, Lisboa] 
CARTAS (3) à rainha [D. Maria I], a primeira, de soror Maria Rita do Sacramento 
do convento das Chagas de Vila Viçosa, descrevendo a situação em que se 
encontrava aquela instituição e solicitando donativos que fossem compatíveis com 
a mesma; a segunda, do tesoureiro do Conselho Ultramarino [José Miguel Licete], 
informando sobre preços de fretes de transporte de gêneros; e a terceira, do 
[secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de Lavre, informando 
sobre os benefícios concedidos à Irmandade do Santíssimo Sacramento da 
freguesia de São Vicente de Fora de Lisboa no respeitante à contribuição das 
décimas. 
Anexo: contas, requerimentos, cartas, recibos, certidões, assento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 24. 
 

25-  1781, Fevereiro, 7, [Lisboa] – 1782, Maio, 11, [Lisboa] 
AVISOS (2) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de Vila Nova de 
Cerveira, [D. Tomás Xavier de Lima], ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, o primeiro, ordenando que 
comparecesse à Capela Real de Nossa Senhora da Ajuda para acompanhar a 
procissão solene de condução da imagem de Nossa Senhora do Livramento; e o 
segundo, para que comparecesse à mesma capela a fim de acompanhar a função de 
desagravo do Santíssimo Sacramento pelo desacato cometido na igreja de São João 
Batista, em Palmela. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 25. 
 

26-  1787, Junho, 30, Lisboa 
DECRETO da rainha D. Maria I perdoando a Antônio Joaquim Leitão de 
Vasconcelos da pena de inabilidade por erros cometidos no ofício de escrivão das 
execuções do Conselho Ultramarino. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 26. 
 

27-  ����[ant. 1789, Fevereiro, 19 – ant. 1796, Maio, 14] 
REQUERIMENTOS (5) à rainha [D. Maria I], o primeiro, de João Pedro Teixeira de 
Moraes, solicitando o provimento no ofício de solicitador do Conselho 
Ultramarino; o segundo, de João Mendes Viana, solicitando provisão que o 
habilitasse a exercer o ofício, para o qual se encontrava nomeado, de fretador das 
embarcações do contrato do sal da América; o terceiro, do moço do Conselho 
Ultramarino, José Vieira, solicitando licença para ir aos banhos a curar-se de seu 
reumatismo; o quarto, do juiz de fora de Ponte de Lima, José Fernandes da Silva, 
solicitando certidão para que se tirasse a sua residência; e o quinto, do feitor do 
contrato do sal da América, Manuel Lourenço Mendes, solicitando provisão ou 
carta de privilégios dados aos que servem àquele contrato. 
Anexos: aviso, bilhetes, certidões, termo de nomeação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 27. 
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28-  1789, Outubro, 7 [Lisboa] – 1790, Janeiro, 29 [Lisboa] 
CARTAS (2), à rainha [D. Maria I], a primeira, do conselheiro do Conselho 
Ultramarino Francisco da Silva Corte Real, sobre o pedido do porteiro do Conselho 
Ultramarino, José Antônio Botelho de Gouveia, de compra de capachos e de um 
esteirão necessários àquele tribunal; e a segunda; do mesmo porteiro, sobre a 
compra de esteirões e um requerimento do mestre esparteiro, que os fornecia. 
Anexos: carta, despacho, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 28. 
 

29-  [ant. 1790, Janeiro, 19 – ant. 1796, Maio, 14] 
REQUERIMENTOS (3) à rainha [D. Maria I], o primeiro, do solicitador da Fazenda 
Real no Conselho Ultramarino, João Pedro Teixeira de Moraes, solicitando 
provisão de seu novo provimento naquele cargo; o segundo, do conselheiro do 
Conselho Ultramarino João Pereira Caldas, solicitando provisão de assentamento 
para receber o seu ordenado; e o terceiro, dos filhos do falecido contratador da 
urzela das ilhas de Cabo Verde, José Gomes da Silva, solicitando o pagamento de 
uns fretes e transportes devidos a seu pai. 
Anexos: bilhete, cartas, certidões, informação (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 29. 
 

30-  1790, Março, 9, [Lisboa] – Outubro, 23, [Lisboa] 
CARTAS (7) à rainha [D. Maria I], a primeira, do conselheiro Francisco da Silva 
Corte Real, sobre o requerimento do desembargador Inácio de Carvalho da Silveira 
relativo ao seu ordenado como ajudante do procurador da Fazenda do Conselho 
Ultramarino; a segunda, do porteiro do Conselho Ultramarino, João Antônio 
Botelho de Gouveia, sobre o requerimento de Miguel João Machmahon 
encaminhando a relação de móveis do Conselho Ultramarino, dos quais ele estava 
encarregado; e as demais, do [secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim 
Miguel Lopes de Lavre, sendo a terceira sobre o requerimento do procurador-geral 
dos religiosos de São Camilo de Lellis de Lisboa acerca das esmolas a eles 
prometidas; a quarta, sobre o de Francisco Manuel da Costa Quintela referente à 
pensão paga a sua mãe, viúva do desembargador do Paço Inácio da Costa 
Quintela; a quinta, sobre não ter aquela Secretaria expedido papel algum a José da 
Mota de Azevedo; a sexta, sobre o acréscimo do juro devido a Domingos de 
Albuquerque Coelho de Carvalho no seu padrão como sucessor dos morgados da 
sua casa; e a sétima, sobre a mesma questão com respeito a Antônio Diogo Álvares 
Cabral Rangel de Almeida Castelo Branco Correia de Lacerda e Saldanha. 
Anexo: cartas, relação, requerimentos, recibo, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 30. 
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31-  1790, Maio, 20, Lisboa 
BILHETE passado pelo conselheiro Francisco da Silva Corte Real confirmando a 
troca de ofícios entre o escrivão da Correição do Crime do Bairro Alto, Antônio 
Álvares Gil, e o escrivão da receita e despesa do tesoureiro e executor do Conselho 
Ultramarino, Antônio Joaquim Leitão de Vasconcelos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 31. 
 

32-  [ant. 1790, Maio, 22 – ant. 1793, Dezembro, 7] 
REQUERIMENTOS (6) à rainha [D. Maria I], o primeiro, do moço do Conselho 
Ultramarino José Vieira, solicitando o pagamento das despesas que fizera com a 
entrega de papéis em algumas Secretarias de Estado; o segundo, do escrivão das 
execuções do Conselho Ultramarino, Antônio Alves Gil, solicitando a carta de 
propriedade daquele ofício; o terceiro, do testamenteiro de Matias Fernandes da 
Costa, Manuel Ferreira Alves, solicitando a confirmação de uma capela concedida 
ao defunto; o quarto, do mestre esparteiro João da Silva, solicitando o pagamento 
que lhe era devido por seus serviços; o quinto, do porteiro e recebedor das 
despesas miúdas do Conselho Ultramarino, João Antônio Botelho de Gouveia, 
solicitando um pagamento que lhe era devido; e o sexto, dos freis José Miguel de 
Santa Maria e Sebastião dos Remédios da Ordem de São Bento, presos nos cárceres 
de São Bento da Vitória do Porto, solicitando fossem soltos pelas razões que 
alegavam. 
Anexos: requerimentos, alvará, aviso(cópia), carta, bilhete, relações, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 32. 
 

33-  1790, Junho, 12, Lisboa 
AUTOS do precatório de posse passado a favor de Antônia Cláudia Rosa da Costa, 
contra a madre abadessa e mais religiosas Bernardas do convento de Nossa 
Senhora de Nazaré do Mocambo. 
Anexos: requerimentos, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 33. 
 

34-  1795, Agosto, 5, [Lisboa] 
CARTA do Conselho do Almirantado à rainha [D. Maria I], encaminhando a carta 
do desembargador conservador dos Pinhais Reais, Luís Xavier Valente de 
Gouveia, à mesma rainha, na qual dava conta não só das dificuldades, como 
também das cobranças e despesas do comércio das madeiras daqueles pinhais. 
Anexo: carta, despachos (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 34. 
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35-  1802, Janeiro, 28, Queluz – 1806, Agosto, 19, Mafra 
AVISOS (2), o primeiro, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], a Antônio José de Oliveira, ordenando-lhe que entregasse a lenha 
solicitada pelo guardião do convento de Santo Antônio de Lisboa; e o segundo, do 
ministro assistente ao Despacho, conde de Vila Verde, [D. Diogo José Antônio de 
Noronha], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde 
de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], remetendo o 
requerimento do guardião e mais religiosos do convento do Bom Jesus da vila de 
Peniche. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 35. 
 

36-  1803, Maio, 22 – 1807, Maio, 17 [Lisboa]. 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o 
primeiro, da abadessa do Real Mosteiro do Desagravo do Santíssimo Sacramento 
do Louriçal, soror Maria de Nossa Senhora, pedindo sua intercessão junto ao 
príncipe regente para receber o pagamento de uma côngrua; o segundo, do 
[escrivão da puridade], conde de Castelo Melhor, [Luís de Vasconcelos e Sousa], 
sobre o pagamento das madeiras do pinhal de Leiria, semelhante ao que se fazia 
aos particulares; o terceiro, do procurador-geral da Província de Santo Antônio de 
Lisboa, frei Francisco de Santo Antônio, informando sobre a falta de religiosos 
naquela província e que os que vinham do Ultramar, em geral, não regressavam; e 
o quarto e o quinto, da abadessa do convento do Santíssimo Sacramento do 
Louriçal, Maria da Madre de Deus, sendo o quarto, pedindo sua intercessão para 
que fosse preenchida uma vaga naquela comunidade, por morte de uma das irmãs; 
e o quinto, sobre não estarem mais recebendo determinada quantia sobre o 
pagamento das sisas naquela vila, que lhes era assegurada por uma provisão real, e 
assim não poderem pagar o médico que as assistia. 
Anexos: lembretes, requerimentos, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 36. 
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37-  [ant. 1807, Abril, 11 – ant. 1809, Abril, 15] 
REQUERIMENTOS (6) ao príncipe regente [D. João], o primeiro, do religioso do 
Real Mosteiro de São Vicente de Fora frei Miguel de Nossa Senhora das Dores, 
solicitando a sua escolha para procurador-geral do Real Convento da vila do 
Louriçal; o segundo, do desembargador procurador-geral da Santa Igreja de 
Lisboa, solicitando fosse passada nova apostila de um padrão que recebiam, pois o 
documento original se perdera em um incêndio; o terceiro, do religioso Carmelita 
Calçado do Real Convento de Lisboa padre frei José de Nossa Senhora do Carmo e 
Silva, solicitando licença para ir cuidar de sua saúde; o quarto, do prior da matriz 
da vila do Cabeção, na comarca de Avis, frei José Marques Coelho, solicitando o 
fornecimento de madeira para as obras daquela igreja; o quinto, do marquês de 
Loulé, [Nuno José Severo de Mendonça Rolim de Moura Barreto], solicitando a 
apostila relativa ao padrão de juro real obtido pela Irmandade de Santo Antônio da 
ermida de sua quinta de Vialonga; e o sexto, dos proprietários do navio “São 
Francisco Xavier”, José Antônio Gonçalves e Cardoso e Antônio José da Mota, 
solicitando certidão da mesa do Paço da Madeira comprovando o teor da receita e 
direito que pagaram. 
Anexos: lembrete, provisão, certidão, carta de padrão, requerimento, declaração. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 37. 
 

38-  ����[post. 1810, Maio, 16 – post. 1814, Fevereiro, 7] 
REQUERIMENTOS (3) ao príncipe regente [D. João], o primeiro, do tenente do 
batalhão de Artilheiros Nacionais de Lisboa Oriental, Joaquim Paulo Alves de 
Lima, solicitando o pagamento do seu ordenado do tempo em que fora aspirante 
de engenheiro construtor; o segundo, dos carreiros da vila de Almada, solicitando 
aumento no seu pagamento, pois as dificuldades do transporte por terrenos 
arenosos desde os pinhais de Medãos até o Porto Brandão e o Presídio da Trafaria 
cansavam muito o gado, que não podia trabalhar em dias consecutivos; e o 
terceiro, do padre João Vieira da Silva, solicitando ser provido na igreja e abadia de 
São Pedro de Terém [sic] do Arcebispado de Braga, que se achava vaga, sendo que 
a sua apresentação pertencia à Casa de Bragança. 
Anexos: certidões (passadas no Rio de Janeiro). 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 38. 
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39-  1812, Maio, 2, Lisboa – 1828, Novembro, 14, Lisboa 
OFÍCIOS (5) o primeiro de frei João de Sousa, do convento da Santíssima Trindade 
de Lisboa, ao [oficial da Secretaria da Marinha e Ultramar] Caetano José Ribeiro, 
sobre o batismo de dois catecúmenos negros; o segundo, do [oficial da Armada, 
capitão de mar e guerra e fidalgo da Casa Real], barão de Arruda, [Antônio 
Ramires Esquível], ao [governador do Reino e secretário da Marinha e dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], 
comunicando o funeral de seu pai, a realizar no dia seguinte; o terceiro, da 
abadessa do convento das religiosas de Sacavém, soror Ana Joaquina de Jesus, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José de 
Monteiro Torres, agradecendo a lenha que lhes fora enviada; o quarto, do juiz do 
Arsenal Real da Marinha [Carlos Félix Geraldes May] ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] Antônio Manuel de Noronha, sobre a doação de 
lenha às religiosas do convento de Sacavém; e o quinto, do intendente-geral da 
Polícia, José Barata de Lima, ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de 
Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], encaminhando a informação 
recebida sobre os espanhóis emigrados que se achavam nos depósitos a bordo, 
para que passassem ao convento de São Francisco de Paula. 
Anexos: lembretes, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 39. 
 

40-  [post. 1812, Novembro, 12 – ant. 1819, Novembro, 27] 
REQUERIMENTOS (4) ao príncipe regente [D. João], o primeiro, do prior da 
paroquial igreja de São Jorge de Lisboa, padre Joaquim de Campos, solicitando que 
se ordenasse à Junta da Ribeira desse todo o auxílio necessário para as obras 
daquela igreja; o segundo, da abadessa e mais religiosas do Real Mosteiro de 
Nossa Senhora da Quietação das Flamengas de Alcântara, solicitando que pela 
Inspeção de Obras Públicas fossem feitos reparos na cerca de seu convento; o 
terceiro, do guardião do convento de Nossa Senhora da Piedade de Caparica, da 
Província da Arrábida, solicitando a esmola das arrobas de arroz do presente ano e 
dos anteriores, quando não houvessem sido pagas; e o quarto, do prior da igreja de 
São Jorge de Lisboa, padre Joaquim de Campos, solicitando esmola de madeira 
para as obras daquela igreja. 
Anexos: ofícios, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 40. 
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41-  1812, Novembro, 27, [Lisboa] – 1831, Agosto, 4, Queluz 
AVISOS (3) o primeiro, a Rodrigo Borba Correia Mota, ordenando-lhe que se desse 
a madeira pedida pelos religiosos da Irmandade do Santíssimo Sacramento da 
paroquial igreja de São Jorge de Lisboa; e o segundo e o terceiro, do [secretário de 
Estado do Reino e Mercês], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de 
Barros], ao [ministro assistente ao Despacho], duque de Cadaval, [D. Nuno 
Caetano Álvares Pereira de Melo], ordenando, respectivamente, que se pusesse um 
navio da Coroa em lugar em que se pudessem ver e ouvir as descargas de 
mosquetaria das tropas e os foguetes, por ocasião da procissão do Corpo de Deus 
no largo da igreja de São Domingos, e o corte de pinheiros dos pinhais de Leiria, 
destinados às obras da igreja de São Mamede em Lisboa. 
Obs.: o primeiro aviso é cópia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 41. 
 

42-  1814, Junho, 25 [Lisboa] – Agosto, 3 [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do intendente das Obras Públicas Duarte José Fava ao [governador do 
Reino e secretário da Marinha e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em 
Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], sobre ter ordenado que se fizessem 
cortes de madeira nos pinhais de Leiria, pois os Pinhais Reais da margem do Tejo 
estavam muito diminuídos em razão da muita madeira usada nas obras de 
fortificação para a defesa da capital; e o segundo, informando sobre a madeira que 
poderia ser concedida para o conserto do convento de São Francisco de Lisboa, que 
estava arruinado, porque ali se estabelecera um hospital militar para dar 
assistência às tropas britânicas. 
Anexos: ofício (cópia), aviso (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 42. 
 

43-  1819, Março, 9, [Lisboa] – Abril, 19 [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) o primeiro, do inspetor das obras da igreja de Santa Engrácia, 
Principal Silva, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], 
sobre a madeira e outros materiais enviados para aquela obra por parte do Arsenal 
da Marinha; e o segundo, da abadessa do Real Mosteiro das Flamengas de 
Alcântara, soror Madalena Caetana do Livramento, pedindo uns cabos para a nora 
do poço daquele mosteiro. 
Anexo: requerimentos, ofícios, informação, carta, contas, certidões, avisos, 
mandado, lembrete, escrito. 
Obs.: ver AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 26, para o segundo documento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 43. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

44-  [post. 1820, Janeiro, 27] – [1824] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João VI], o primeiro, do prior-geral de São 
Bernardo e administrador do mosteiro do Desterro, frei Joaquim da Cruz, 
solicitando que seu criado Antônio José ficasse isento de sentar praça, a fim de que 
continuasse a servi-lo; o segundo, do juiz e mais festeiros da imagem de Nossa 
Senhora da Boa Viagem da vila da Moita, por seu procurador João Caetano Correia 
Guerra, solicitando que o Arsenal da Marinha lhes emprestasse um traquete [vela 
grande] para a realização da sua festa; e o terceiro, dos monges das Covas de 
Montemor-o-Novo, por seu procurador João [de Santa Comba], solicitando que o 
mesmo Arsenal lhes desse a esmola de duas arrobas de arroz. 
Anexos: atestado, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 44. 
 

45-  1820, Junho, 3, [Lisboa] – 1825, Maio, 19 [Lisboa] 
CARTAS (4) ao rei [D. João VI], as duas primeiras da Junta Real da Marinha, 
respectivamente, sobre a esmola de lenha a ser dada às religiosas do convento de 
Santa Apolônia e o requerimento do marquês de Lavradio, [D. Antônio de 
Almeida Portugal Soares Alarcão Melo Castro Ataíde Eça Mascarenhas Silva e 
Lancastre], solicitando licença para a limpeza, desbaste e corte do pinhal do seu 
morgado em Alcácer do Sal; a terceira, do major-general da Armada, marquês de 
Viana, [D. João Manuel de Meneses], sobre o requerimento dos pescadores da 
Trafaria, que pediam ao Arsenal da Marinha a esmola de madeira, ferramentas e 
aprestos para construírem uma igreja naquele lugar; e a quarta, sobre o 
requerimento do abade-geral do mosteiro de São Bernardo de Alcobaça cobrando 
uma dívida da Administração dos Reais Pinhais de Leiria. 
Anexo: ofícios, provisão, termo, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 45. 
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46-  1821, Junho, 8, [Lisboa] – 1825, Julho, 12, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (5) o primeiro, do administrador do Hospital Real da Marinha, Antônio 
Joaquim do Cabo Finali, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Francisco Maximiliano de Sousa, sobre o pedido do capelão daquele 
hospital, frei Antônio da Soledade Ribeiro, para que se nomeasse um sacristão para 
a capela ali existente; o segundo, do administrador interino dos Reais Pinhais de 
Leiria, Antônio Tavares Godinho, ao [secretário de estado da Guerra, 
interinamente da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho],  conde 
de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], sobre o material 
necessário para a instalação do estabelecimento destilatório das fábricas resinosas 
naqueles pinhais; o terceiro, do feitor dos Reais Pinheiros das Matas de Alcácer do 
Sal, João Soares Serrão, ao mesmo secretário sobre o pedido do abade e mais 
religiosos do mosteiro de São Bento de Lisboa, que solicitavam licença para 
limparem o mato que impedia o crescimento das árvores; o quarto, do cardeal-
arcebispo de Évora ao mesmo secretário, relativo à suspensão dos provimentos e 
colações dos benefícios que “não tenham anexa a cura de almas”; e o quinto, de 
Fernando Luís Pereira de Sousa Barradas ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres, sobre a solicitação do religioso 
dos Menores Observantes da Província de Portugal frei Antônio do Nascimento 
para servir como embarcado, a fim de ajudar sua família. 
Anexos: lembretes, relação, provisões (cópias), ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 46. 
 

47-  [ant. 1824, Julho, 25, Leiria – [ant. 1825, Abril, 15] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, da filha do falecido 
administrador dos Reais Pinhais de Leiria, o tenente da Real Armada José Vieira 
Clara dos Reis, solicitando que o seu nome constasse na folha de pagamento 
daqueles pinhais, a fim de receber a devida pensão; e o segundo, do tesoureiro da 
Administração dos Reais Pinhais de Leiria, Félix Batista Vieira, solicitando uma 
promoção na Contadoria da Marinha, conforme seu merecimento. 
Anexos: requerimentos, certidões, abaixo-assinado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 47. 
 

48-  1826, Maio, 8, Alcácer do Sal 
CARTA do feitor das Cortes Brás José de Mendonça Furtado ao rei [D. João VI], 
confirmando o conteúdo do requerimento de Inês José Fragoso Lima, que 
solicitava o pagamento da madeira cortada de seu pinhal para o serviço do Arsenal 
da Marinha. 
Anexos: mapa, requerimentos, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 48. 
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49-  [ant. 1826, Agosto, 9] – [ant. 1832, Outubro, 18] 
REQUERIMENTOS (5) o primeiro, do sacerdote professo na Congregação dos 
Padres Marianos da Imaculada Conceição de Nossa Senhora e conventual do 
hospício de São Rafael de Lisboa, padre José da Cruz, solicitando sua nomeação 
para capelão da primeira embarcação que se armasse; o segundo, dos 
procuradores das Irmandades do Santíssimo e das Almas da freguesia dos Santos 
Reis, no sítio do Campo Grande, solicitando que lhes fossem emprestadas velas, já 
inúteis para o Arsenal da Marinha, para uso em suas barracas por ocasião da feira 
que costumavam realizar; o terceiro, da abadessa e mais religiosas do Real 
Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição dos Mártires de Sacavém, solicitando a 
esmola de lenha do Real Pinhal da Azambuja; o quarto, do patrão do Escaler Real, 
Bernardo Mendes, solicitando que o escaler fosse emprestado para Nossa Senhora 
da Arrábida, conforme o costume anual; e o quinto, dos irmãos da Confraria da 
Real Capela de Santo Amaro, por seu procurador João Vicente [Barruncho], 
solicitando o envio, por parte do Arsenal Real da Marinha, da bandeira, divisas e 
taras de barris de alcatrão para as fogueiras, como era o costume. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 49. 
 

50-  1833, Setembro, 19, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios Eclesiásticos] José da Silva 
Carvalho ao secretário de Estado da Marinha Agostinho José Freire, solicitando 
expedisse ordens para que os religiosos do convento de Santo Antônio dos 
Capuchos fossem logo conduzidos para bordo da embarcação onde já se 
encontravam outros religiosos detidos por ordem do governo. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 50. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 41 (1600-1822) 
N.º de pastas descritas: 37 
Assuntos: priores e abades, prioresas e abadessas, guardiãs ou juízes de ordens religiosas 
solicitam esmolas, autorização para peditórios ou ainda outros benefícios para seus 
conventos e mosteiros, especialmente madeira dos pinhais de Leiria e Azambuja para obras e 
reparos nas respetivas instituições religiosas; licenças para pedir esmolas no Brasil. 
 

1-  [1600-1630] 
REQUERIMENTOS (6) o primeiro, de Leonel de Abreu Soares, solicitando que se 
estabelecesse o dia da feira junto à ermida de Santo Antônio, que construíra na sua 
quinta; o segundo, da abadessa e religiosas do mosteiro da Esperança de Lisboa, 
para que lhes fossem pagos os juros que lhes deviam; o terceiro, do tesoureiro da 
igreja de Nossa Senhora da Conceição, frei Afonso Ferreira de Torres, solicitando 
que a Casa da Índia pagasse todos os dízimos a que tinham direito; o quarto, do 
procurador-geral da Ordem de Santo Agostinho, em nome do Mosteiro Real de 
Nossa Senhora da Graça da vila de Madrigal (Castela), cobrando as esmolas a que 
tinha direito aquele mosteiro; o quinto, da abadessa do convento do mosteiro de 
Celas de Coimbra, solicitando extração de certidão de um livro da Casa da Índia, 
comprovando a dívida para com uma de suas professas; e o sexto, do provedor e 
irmãos da mesa da Confraria da Corte, solicitando esmola. 
Obs.: os requerimentos são dirigidos a um dos dois monarcas, D. Filipe I ou D. 
Filipe II, que reinaram neste período da União Ibérica; documento em espanhol; 
para o mosteiro da Esperança, ver: AHU_CU_Reino, Cx. 3, pasta 35. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 1. 
 

2-  [1600-1640] 
RELAÇÕES (2) a primeira, de objetos, tais como ornamentos e roupas próprias ao 
culto, solicitados pela igreja da Santa Casa da Misericórdia; e a segunda, de nomes 
de ordens e estabelecimentos religiosos, antecedidos da palavra “privilegiados de”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 2. 
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3-  1602, Outubro, 25 – 1618, Dezembro, 21. 
CARTAS RÉGIAS (cópias de capítulos) (8) do rei [D. Felipe II], a primeira e a 
segunda, sobre as ordinárias a serem pagas aos religiosos do mosteiro da Piedade 
da Ordem de São Francisco; a terceira, sobre a ordinária de uma arroba de cravo e 
outra de canela para o mosteiro de Nossa Senhora da Graça da Ordem de Santo 
Agostinho da Vila do Madrigal (Castela); a quarta, sobre um pagamento ao 
mosteiro de Nossa Senhora da Graça; a quinta, confirmando a esmola ao mosteiro 
de Nossa Senhora da Quietação das Freiras Flamengas [de Lisboa]; a sexta, sobre o 
requerimento da abadessa e mais religiosas do mosteiro de Nossa Senhora dos 
Mártires de Sacavém, que reclamavam não terem recebido os 3.000 cruzados 
devidos; a sétima, sobre o requerimento das religiosas flamengas de Lisboa, que 
reclamavam 500 cruzados que faltavam ser pagos da esmola de 1.000 cruzados que 
lhes fora concedida; e a oitava, sobre os religiosos do convento de Nossa Senhora 
da Graça da Ordem de Santo Agostinho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 3. 
 

4-  1604, Janeiro, 13, Évora 
CARTA de Antônio Ramalho ao rei [D. Filipe II] sobre os consertos feitos aos tiros 
de ferro (armas) que estavam soterrados no convento de São Francisco de Évora. 
Anexos: carta, certidão, mandado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 4. 
 

5-  1610, Maio 10, Lisboa – Julho, 16 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II], a primeira, sobre o 
requerimento do prior e monges da Cartuxa de Nossa Senhora da Escala de Évora 
cobrando a dívida de 454 mil cruzados que lhes devia a Fazenda Real; e a segunda, 
do guardião e mais religiosos do convento de Nossa Senhora da Graça de Lisboa, 
sobre uma cruz de prata, ouro e pedras preciosas que viera da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 5. 
 

6-  1611, Outubro, 7, Lisboa 
CERTIDÃO passada a João Delmano relativa às ordinárias em forma de arrobas de 
açúcar devidas às obras pias da Ordem dos Carmelitas Calçados. 
Anexos: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 6. 
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7-  [ant. 1611, Maio, 31 – ant. 1622, Setembro, 18] 
REQUERIMENTOS (7) ao rei [D. Filipe II], o primeiro, do procurador-geral dos 
cônegos regulares de Santo Ângelo da Congregação de Santa Cruz de Coimbra, 
solicitando que aquela congregação fosse lançada da folha das ordinárias de 
especiarias, que eram recebidas por vários mosteiros e colégios de religiosos; o 
segundo, do prior e religiosos do mosteiro de Nossa Senhora da Graça de Lisboa, 
solicitando que fosse permitido ao almoxarifado do Armazém da Artilharia lhes 
fundisse um novo sino, pois o que haviam ganho, por ser de má qualidade, se 
havia rompido; o terceiro, do juiz e oficiais da Confraria de Nossa Senhora da 
Penha de França, solicitando que fosse ordenado ao provedor da Casa da Índia que 
lhes entregasse a esmola de um fardo de canela, a que tinham direito; o quarto, de 
Ana de Lencastre, comendadora do mosteiro de Santos, em Setúbal, solicitando o 
pagamento dos rendimentos do almoxarifado da Ordem de Santiago da vila de 
Setúbal, a que aquele mosteiro tinha direito; o quinto, da prioresa e mais religiosas 
do mosteiro de Nossa Senhora do Rosário, sobre o desaparecimento da provisão 
que lhes concedia uma quantia de esmola; o sexto, da abadessa e mais religiosas do 
mosteiro de Nossa Senhora dos Mártires de Sacavém, sobre receberem, do 
almoxarife do Paul da Asseca, o que costumavam, em moios de trigo e de milho; e 
o sétimo, de frei Luís Pinto, reitor principal da Ordem dos Eremitas de Santo 
Agostinho, solicitando a ordinária e agasalhos para o confessor e pregador daquela 
ordem que iria acompanhar a armada sob comando do vice-rei, padre frei Manuel 
de Oliveira. 
Anexos: certidões, requerimentos, provisões (traslados), carta régia (cópia de 
capítulo), informação, provisão, despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 7. 
 

8-  [ant. 1612, Junho, 18 – post. 1614, Abril, 17] 
REQUERIMENTOS (7) ao rei [D. Filipe II], o primeiro, do prior e mais religiosos do 
convento de Nossa Senhora da Vitória da vila da Batalha, cobrando a esmola que 
lhes era devida; o segundo, do vigário e beneficiados de Nossa Senhora da 
Conceição de Lisboa, solicitando o pagamento de esmolas; o terceiro, da abadessa e 
mais religiosas do mosteiro de Nossa Senhora dos Poderes de Santa Clara de 
Vialonga, solicitando que se ordenasse ao tesoureiro da Casa da Índia que lhes 
pagasse o devido; quarto, dos juizes da capela de Santo Estevão de Setúbal, 
solicitando o pagamento de determinada quantia; o quinto, da abadessa e 
religiosas da Ordem de Santa Clara de Évora; o sexto, da prioresa e mais religiosas 
do convento de Nossa Senhora do Rosário de Lisboa, solicitando que fosse 
ordenado aos oficiais da Casa da Índia que lhes entregassem os três fardos de anil 
que lhes tinham dado; e o sétimo, da prioresa e mais religiosas do convento de 
Nossa Senhora da Conceição de Lagos, solicitando o pagamento de uma esmola 
devida. 
Anexos: provisões. 
Obs.: o quinto requerimento não é dirigido ao rei. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 8. 
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9-  [ant. 1613, Março, 6 – ant. 1620, Setembro, 11] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. Filipe II], o primeiro, do ministro da comunidade 
da Santíssima Trindade de Lisboa, solicitando a entrega das peças de cetim e 
damasco para vestimentas e ornamentos que se achavam na Casa da Índia; o 
segundo, dos oficiais da Confraria de Nossa Senhora da Pureza da igreja de Nossa 
Senhora da Conceição de Lisboa, solicitando esmola devida; o terceiro, da abadessa 
e mais religiosas do mosteiro de Santa Clara da cidade do Porto, solicitando os dez 
mil réis que tinham assentado na Casa da Índia; o quarto, do prior e beneficiados 
da igreja de São Jorge de Lisboa, solicitando mudanças nos direitos que tinham de 
pagar sobre o sal, pois tal como estavam, nada lhes sobrava; e o quinto e o sexto, 
do ministro da Província da Piedade de Vila Viçosa, solicitando que os outros onze 
conventos daquela ordem recebessem os mesmos benefícios das duas arrobas de 
açúcar. 
Anexos: certidões, carta (minuta), requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 9. 
 

10-  1617, Julho, 31, Santarém 
CARTA do desembargador Agostinho da Cunha Vilas-Boas ao rei [D. Filipe II], 
informando que ele e o corregedor Luís Pinheiro Botelho haviam tomado posse do 
Padroado da igreja do Santo Milagre da vila de Santarém, após o falecimento do 
seu prior, padre Luís Mendes de Macedo. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 10. 
 

11-  1618, Outubro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre a ordinária que 
pediam os religiosos da Ordem Terceira de São Francisco de Portugal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 11. 
 

12-  1619, Março, 25 – 1626, Maio, 26 
CARTAS RÉGIAS (cópias de capítulos) (9) todas relativas a esmolas, ordinárias e 
mercês concedidas a igrejas, mosteiros, conventos e hospitais, sendo a primeira, do 
juiz e religiosos do convento de São Domingos de Lisboa; a segunda e a terceira, do 
hospital de Santo Antônio; a quarta, da igreja de Nossa Senhora da Conceição; a 
quinta e a sexta, do convento da Encarnação de Lisboa; a sétima, de um mosteiro 
da Província da Arrábida; a oitava, de vários mosteiros; e a nona, sobre o prior e 
religiosos do convento da Cartuxa de Laveiras. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 12. 
 

13-  1620, Fevereiro, 25 – 1622, Março, 2 
AVISOS (cópias de registros) (3) passados ao tesoureiro da Casa da Índia sobre 
esmolas a serem concedidas a religiosas e de como fazê-lo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 13. 
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14-  ����[ant. 1620, Maio, 7 – ant. 1623, Agosto, 22] 
REQUERIMENTOS (7), o primeiro, ao rei [D. Filipe II], e os demais, ao rei [D. 
Filipe III], todos de juízes, guardiães ou priores, abades, prioresas ou abadessas de 
conventos e mosteiros ou de outras instituições religiosas de Portugal, solicitando, 
com exceção do quinto, ordinárias, pensões ou esmolas, em dinheiro ou gêneros, 
tais como moios de trigo e milho ou ainda de pescado. O primeiro é do colégio de 
São Domingos da Província de Santo Antônio de Coimbra, para a sustentação dos 
padres que iriam para o Pará e Maranhão; o segundo, do mosteiro de Nossa 
Senhora da Graça de Lisboa; o terceiro, do mosteiro do Santíssimo Sacramento de 
Alcântara; o quarto, do convento de São Domingos de Guimarães; o quinto, do 
provedor e irmãos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pedindo a libertação 
de uns prisioneiros, por serem pobres a quem prestavam assistência; o sexto, do 
mosteiro do Sacramento de Lisboa [?]; e o sétimo, do colégio de Santo Agostinho 
de Lisboa. 
Anexo: requerimento, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 14. 
 

15-  [1620-1630] 
INFORMAÇÃO (minuta) sobre o requerimento do vigário provincial de Santo 
Agostinho acerca da razão que teve para não nomear o confessor das freiras de 
Santa Mônica e para não exterminar dois deles. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 15. 
 

16-  [ant. 1624, Janeiro, 25 – ant. 1630, Novembro, 23] 
REQUERIMENTOS (7) ao rei [D. Filipe III], todos de provedores, juizes, guardiães 
ou priores, abades, prioresas ou abadessas de conventos e mosteiros ou de outras 
instituições religiosas de Portugal, solicitando, com exceção do segundo, 
ordinárias, pensões ou esmolas. O primeiro é do convento de Nossa Senhora da 
Pena da Ordem de São Jerônimo; o segundo, da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, solicitando que se fizesse com que o fidalgo Nuno Luís Botelho pagasse o 
que lhes devia; o terceiro, do convento de Nossa Senhora da Ordem de São 
Domingos , o quarto, dos padres jesuítas Cornélio da Rocha e Guilherme da Cruz; 
o quinto, do mosteiro de São Dinis de Odivelas; o sexto, do comissário da Corte de 
Portugal e procurador-geral da Santa Casa de Jerusalém, frei Miguel Batista; e o 
sétimo, do comissário de Jerusalém da Província do Algarve, frei João de Santa 
Engrácia. 
Anexos: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 16. 
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17-  1625, Maio, 16 – 1638, Setembro, 15 
CARTAS RÉGIAS (cópias de capítulos) (4) do rei [D. Felipe III] relativas, a 
primeira e a terceira, ao pagamento da esmola, ao mosteiro de Santa Marta de 
Jesus de Lisboa, tirada dos direitos das naus que vinham da Índia; a segunda, para 
que se pagasse a esmola e a ordinária ao convento de Santo Tomás da vila de 
Tordesilhas; e a quarta, para que se pagasse a ordinária da especiaria aos 
Religiosos Descalços da Ordem de São Francisco de Ampudia (Castela), que há 
anos não a recebiam. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 17. 
 

18-  1625, Dezembro, 4 – 1635, Julho, 13 
DESPACHOS (2) do Conselho da Fazenda ordenando, o primeiro, que o 
tesoureiro-mor Antônio de Paiva Geraldo enviasse a relação das esmolas das naus 
que haviam sido pagas a instituições religiosas nos anos de 1621 e 1622; e o 
segundo, que o provedor da fazenda da Casa da Índia declarasse as quantidades 
de peças de seda e as de especiarias que haviam sido doadas em cada ano como 
esmolas e que instituições religiosas as receberam. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 18. 
 

19-  1634, Dezembro 11 – 1635, Março, 10 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III], a primeira, sobre o 
requerimento do ministro da Província da Arrábida frei Jácome Peregrino, 
solicitando esmolas para as obras do mosteiro de Salvaterra; e a segunda, sobre o 
requerimento dos confrades da Confraria do Bom Jesus de São Marcos da cidade 
de Braga, solicitando que se lhes entregasse na Casa da Índia, livre do pagamento 
de direitos, o caixão com ornamentos para sua capela que lhes fora doado por 
Francisco Carvalho, da cidade de Macau. 
Anexo: bilhete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 19. 
 

20-  [ant. 1636, Fevereiro, 16 – ant. 1653, Dezembro, 20] 
REQUERIMENTOS (6) os três primeiros, à princesa regente, [duquesa de Mântua], 
D. Margarida de Sabóia, e os demais, ao rei [D. João IV], com exceção do último, 
que é ao rei [D. João V], todos de provedores, juizes, guardiães ou priores, abades, 
prioresas ou abadessas de conventos e mosteiros ou de outras instituições 
religiosas de Portugal, solicitando ordinárias, pensões ou esmolas: o primeiro, da 
Santa Casa da Misericórdia de Lisboa; o segundo, da igreja de São Paulo de Lisboa; 
o terceiro, dos Religiosos Descalços de São Francisco de Ampudia (Castela); o 
quarto, da Ordem de São Francisco da Província de Portugal; o quinto, do mosteiro 
de São Jerônimo do Mato; e o sexto, do mosteiro do Calvário de Évora. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 20. 
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21-  ����1639, Agosto 18 – 1684, Setembro, 27, Lisboa 
CONSULTAS (8) as sete primeiras, do Conselho da Fazenda, e a oitava, do 
Conselho Ultramarino; a primeira, à princesa regente, [duquesa de Mântua], D. 
Margarida de Sabóia, e as restantes, ao rei [D. João IV]: a primeira, sobre o 
requerimento do tesoureiro da Capela Real, Pero de Matos, cobrando o 
recebimento das ordinárias de incenso que lhe eram devidas; a segunda, do 
guardião e religiosos do convento da Madalena da Província da Arrábida, 
solicitando os paus que faltavam para as obras naquele convento; a terceira, sobre 
o requerimento de Gonçalo da Fonseca para que o mestre-de-campo que o nomeou 
para ajudante, Álvaro de Sousa, fosse obrigado a pagar-lhe seus soldos em atraso; 
a quarta, do guardião e religiosos do convento de São Francisco, solicitando a 
madeira para acabarem a enfermaria que estavam construindo; a quinta, dos 
provedores-gerais das religiões, e a sexta, do juiz e mordomos da Irmandade do 
Santíssimo Sacramento da igreja paroquial de Santa Justa de Lisboa, ambos 
cobrando a ordinária das especiarias que lhes cabia, a ser paga pela Casa da Índia; 
a sétima, da regente do recolhimento do Anjo São Miguel, Helena Pereira, 
solicitando autorização para pedir esmolas no Ultramar; e a oitava, da abadessa e 
mais religiosas do mosteiro de Corpus Christi de Vila Nova de Gaia, sobre o 
mesmo assunto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 21. 
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22-  ����1640, Maio, 5 – 1685, Fevereiro, 28, Lisboa 
CONSULTAS (10) a primeira, do Conselho da Fazenda à princesa regente, 
[duquesa de Mântua], D. Margarida de Sabóia, e as demais, do Conselho 
Ultramarino ao rei [D. João IV]: a primeira, sobre o requerimento das religiosas de 
Nossa Senhora da Graça da vila de Madrigal (Castela), pedindo sua esmola em 
especiarias trazidas pelas naus da Índia; a segunda, da prioresa e mais religiosas 
do mosteiro de Santa Mônica da cidade de Évora, solicitando o pagamento de juros 
devidos na Casa da Índia; a terceira, do vigário e beneficiados da igreja de Nossa 
Senhora da Conceição de Lisboa, solicitando os ordenados que lhes devia a Casa 
da Índia; a quarta, sobre o requerimento do ministro e religiosos do convento de 
Nossa Senhora de Jesus de Lisboa, da Ordem Terceira de São Francisco, acerca da 
esmola que recebiam da Casa da Índia para ajudar ao capítulo provincial; a quinta, 
sobre o requerimento do provedor e irmãos da Irmandade de Nossa Senhora da 
Saúde da Mouraria, em Lisboa, que solicitavam licença para que no Ultramar se 
pedissem esmolas para eles; a sexta, sobre a consulta da Mesa da Consciência e 
Ordens acerca dos privilégios dos cavaleiros da Ordem de Cristo; a sétima, sobre a 
provisão pedida pelo reitor do colégio dos Meninos Órfãos da cidade do Porto, 
padre Baltazar Guedes; a oitava, sobre o pedido da prioresa e religiosas do 
convento de Corpus Cristi de Vila Nova de Gaia, solicitando provisão a autorizar 
que se pedissem esmolas para elas na América; a nona, sobre pedido da abadessa e 
religiosas Capuchas Descalças do convento de Jesus da vila de Setúbal, solicitando 
o mesmo, porém só no respeitante à cidade da Bahia; e a décima, sobre o pedido 
do arcebispo de Gerenca [sic], em Chipre, D. Leondio Santinho [sic], de autorização 
para ir pedir esmolas no Ultramar. 
Anexo: consultas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 22. 
 

23-  1664, Janeiro, 25 
PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino sobre as razões pelas quais não se 
deve dar licença para ter rendas próprias certo mosteiro feminino de observância 
Franciscana, pertencente a um dos lugares das conquistas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 23. 
 

24-  1691, Abril, 9 – 1780, Novembro, 25. 
RELAÇÕES (2) a primeira, das quantias recebidas pelo bispo de Coimbra, D. João 
de Melo, para o viático dos missionários; e a segunda, dos Bispados que têm e dos 
que não têm igrejas pertencentes à Casa de Bragança. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 24. 
 

25-  1692, Janeiro, 13, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia) do rei [D. Pedro II] ao bispo de Elvas, informando não ser 
necessário decreto seu para que os bispos tomassem atitudes contra os 
delinquentes que se refugiavam nas igrejas e conventos, crendo que ali ficariam a 
salvo da Justiça. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 25. 
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26-  1697, Janeiro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II ] referindo uma consulta 
da Junta das Missões sobre o estabelecimento de comércio com as ilhas de Bornéu. 
Anexo: decreto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 26. 
 

27-  ����[ant. 1740, Abril, 26 – ant. 1743, Abril, 6] 
REQUERIMENTOS (7) ao rei [D. João V], o primeiro, da abadessa, D. Francisca 
Bernarda Mascarenhas, e religiosas do Real Mosteiro de São Dionísio de Odivelas, 
solicitando que se ordenasse ao governador e ouvidor do Pará que liberassem os 
bens pertencentes ao pai de uma das religiosas do mosteiro, que falecera; o 
segundo, do juiz e mais irmãos da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e 
Santíssima Trindade da capela do bairro do Rosário, na freguesia de Nossa 
Senhora do Pilar da Praia, solicitando que fossem indicados dois ermitães para 
pedir esmolas, destinadas a terminar as obras da dita capela; o terceiro, dos 
moradores da freguesia de Nossa Senhora do Amparo de Benfica, em Lisboa, 
solicitando provisão que autorizasse o ouvidor do Rio de Janeiro a nomear 
pedidores e recebedores de esmolas naquela capitania, destinadas a pagar as 
reformas na igreja da sua paróquia; o quarto, do padre diretor do convento de 
Nossa Senhora do Alcance da Congregação da Tomina da vila de Mourão, 
solicitando autorização para que dois de seus padres fossem pedir esmolas no Rio 
de Janeiro e em Minas Gerais, a fim de que se pudessem fazer obras no dito 
convento; o quinto, das religiosas do convento de Odivelas, sorores Teresa Maria 
de São Bernardo, Maria Josefa do Sacramento e Eufémia Francisca, solicitando a 
esmola de um conto de réis; o sexto, do tesoureiro da fábrica da Santa Igreja 
Patriarcal, solicitando que fossem pagos os juros que lhes eram devidos; e o sétimo, 
da madre prioresa e religiosas do convento de São José do Carmo de Guimarães, 
solicitando provisão que as autorizasse a pedir esmolas no Brasil, para a reforma 
do seu convento. 
Anexo: certidões, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 27. 
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28-  ����[ant. 1744, Outubro, 26 – ant. 1750, Outubro, 20] 
REQUERIMENTOS (9) ao rei [D. João V], o primeiro, dos irmãos da mesa da 
Confraria do Bom Jesus de Bouças do lugar de Matozinhos, termo da cidade do 
Porto, solicitando provisão que os autorizasse a pedir esmolas na América; o 
segundo, do prior e mais religiosos Descalços de Nossa Senhora do Monte do 
Carmo e do convento dos Remédios de Lisboa, solicitando os juros que lhes eram 
devidos; o terceiro, do provincial dos Menores Observantes da Província de 
Portugal, o guardião e mais religiosos do convento de São Francisco de Lisboa, 
solicitando a prorrogação da licença para pedirem na América, a fim de se fazerem 
as obras no convento; o quarto, do guardião e mais religiosos do convento de São 
Bernardino da Atouguia, solicitando esmolas para o dito convento; o quinto, do 
guardião e mais religiosos do convento de São Francisco de Alenquer, solicitando 
esmola para comprar cera; os quinto, sexto e oitavo, do prior e mais religiosos do 
convento de Nossa Senhora da Graça de Lisboa, solicitando o pagamento de 
dívidas; o sétimo, do juiz e mordomo de Nossa Senhora da Hora das Sete Pontas, 
da cidade do Porto, solicitando provisão que autorizasse a realização de peditório 
no Brasil; e o nono, do abade e mais religiosos do convento de Nossa Senhora de 
Campos, no termo e Bispado de Coimbra, solicitando o mesmo. 
Anexo: requerimentos, bilhete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 28. 
 

29-  [ant. 1750] 
COPLAS (minuta) dirigidas ao padre José Cardiel, da Companhia de Jesus, sobre 
os tormentos de quem peca. 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 29. 
 

30-  1751, Agosto, 31, [Lisboa] 
CARTA RÉGIA do rei D. José ao desembargador da Relação e Casa do Porto 
Bernardo Duarte de Figueiredo, encarregando-o de diligência antes atribuída ao 
desembargador João Soares Tavares, para apurar questões ligadas à falta e uso das 
águas em Coimbra, envolvendo o mosteiro de Santa Cruz. 
Anexo: bilhete, ofícios, requerimentos, autos de vistoria, autos de diligência, 
certidões, relações, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 30. 
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31-  1759, Outubro, 12 – 1783, Março, 21, Vila Viçosa 
OFÍCIOS (3) o primeiro, de frei Pedro dos Mártires e Cunha, do convento de São 
Domingos, em nome da confraria [de Nossa Senhora do Rosário], de que era 
protetor e procurador, a um governador e capitão-general, convidando-o para 
assistir à novena em honra da mesma Senhora, que por vários motivos se 
suspendera; o segundo e o terceiro, do desembargador Miguel de Oliveira Guedes 
e Castro, sendo o segundo sobre a admissão de Mariana, filha do governador da 
vila de Monsaraz, D. Francisco Xavier da Silva Lobo, ao noviciado no convento de 
Nossa Senhora da Esperança; e o terceiro, sobre o regulamento do dote daquele 
convento. 
Anexo: ofício (minuta), ofícios, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 31. 
 

32-  ����[ant. 1769, Novembro, 6 – ant. 1817, Dezembro, 17] 
REQUERIMENTOS (4) o primeiro, ao rei [D. José]; o segundo, à rainha [D. Maria 
I]; o terceiro, ao intendente-geral da Polícia; e o quarto, ao rei [D. João VI]: o 
primeiro, do prior e mais religiosos do convento de Nossa Senhora da Graça, 
solicitando licença para ir à América fazer peditórios para as obras do convento; o 
segundo, do presbítero e religioso dos Menores Observantes de São Francisco da 
Província de Portugal, Antônio da Conceição de Jesus Maria, solicitando fosse 
nomeado para capelão em alguma embarcação; o terceiro, dos mesários da Real 
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário da Graça, solicitando lhes fossem 
consignadas as notificações requeridas; e o quarto, do padre frei Narciso de São 
José, pregador da Ordem de São Bento do mosteiro da Saúde, em Lisboa, 
solicitando licença para ser capelão da galera “Retidão”. 
Anexo: atestado, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 32. 
 

33-  1779, Junho, 17 – 1780, Dezembro, 21 
OFÍCIOS (8) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, dos bispos de Viseu, Coimbra, Portalegre, Beja, 
Algarve, Guarda, Castelo Branco e Pinhel, todos respondendo à ordem da rainha 
[D. Maria I] para que fossem arroladas as igrejas pertencentes à Casa de Bragança 
que estivessem em seus respectivos Bispados. 
Anexo: certidão, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 33. 
 

34-  1782, Novembro, 15, Bragança 
OFÍCIO do juiz de fora de Bragança, José Antônio do Vale, [ao secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar Martinho de Melo e Castro], sobre as 
escrituras celebradas com as freiras do mosteiro de São Bento de Bragança pelo ato 
de violação de clausura. 
Anexo: ofício, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 34. 
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35-  1812, Abril, 2, Lisboa 
CARTA do desembargador superintendente de Mafra, João Anastácio Ferreira 
Raposo, ao príncipe regente [D. João], respondendo à ordem real sobre as 
dimensões das cordas necessárias para os relógios da Real Basílica de Mafra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 35. 
 

36-  [ant. 1817, Novembro, 20] 
REQUERIMENTO do prior e mais religiosos do convento de Nossa Senhora da 
Boa Hora, em Belém, ao rei [D. João VI], sobre a concessão de madeira dos pinhais 
de Leiria para a realização de reparos naquele convento. 
Anexo: lembrete, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 36. 
 

37-  [post. 1820] – [ant. 1822, Junho, 26] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, da prioresa e mais religiosas 
do convento de Santa Ana do Bispado de Leiria, solicitando permissão para cortar 
madeira do Pinhal Real para reedificar seu convento, danificado na sequência das 
invasões francesas; e o segundo, da abadessa das Capuchas da Ordem Franciscana 
do Real Convento de Nossa Senhora da Conceição dos Mártires de Sacavém, 
solicitando uma barcada de lenha, que às mesmas religiosas se costumava dar. 
Anexo: ofício, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41, pasta 37. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 41-A (1708-1828) 
N.º de pastas descritas: 31 
Assuntos: títulos honoríficos; remuneração de serviços; licença para esmolar no Ultramar; 
pedidos diversos de conventos e mosteiros; madeiras; esmola em lenha; noviciado; 
celebrações religiosas; obras públicas; irmandades religiosas, procissões e festividades 
variadas; celebração do Corpus Christi. 
 

1-  1708, Setembro, 5, Lisboa 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V], sobre a dúvida do 
assentamento do rei D. Pedro II como duque de Beja e se o assentamento 
continuava vago por ainda não ter sido dado o título ao infante [D. Pedro]. 
Anexo: consulta (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 1. 
 

2-  [ant. 1729, Julho, 29] 
REQUERIMENTO de soror Águeda de São José, religiosa no convento de São 
Domingos das Donas da vila de Santarém, ao rei [D. João V], solicitando a 
satisfação dos serviços prestados no Ultramar por seu irmão José Guedes Cerveira 
em forma de tença, a fim de suprir suas faltas no convento, levando-se em conta a 
graduação do posto e os merecimentos de seu irmão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 2. 
 

3-  1731, Julho, 3 – Novembro, 20 
BILHETE do secretário do Conselho Ultramarino, Manuel Caetano Lopes de Lavre, 
para se passar provisão a Valentim da Veiga da Fonseca da serventia do ofício de 
tesoureiro do Conselho Ultramarino. 
LETRA de pagamento de João Jorge da Costa em que informava ao provedor dos 
[Defuntos] e Ausentes da cidade de Lisboa, Tomás da Silveira Pereira, que pagasse 
ao tesoureiro-geral das fazendas dos defuntos e ausentes, João Nunes da Silveira, 
ou a quem seu cargo servisse. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 3. 
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4-  ����[ant. 1748, Janeiro, 10] – [ant. 1769, Outubro, 9] 
REQUERIMENTOS (4) o primeiro, ao rei [D. João V], e os demais ao rei [D. José]: o 
primeiro, da abadessa e mais religiosas do mosteiro de São Vicente da Beira da 
Ordem Franciscana, solicitando provisão para pedir esmolas na Bahia, Rio de 
Janeiro e Minas [Gerais], a fim de suprir as necessidades do mosteiro; o segundo, 
da regente e da comunidade do conservatório de Santa Marta da Ordem de Nossa 
Senhora do Monte do Carmo da cidade de Évora, solicitando provisão para 
pedirem esmolas nas terras ultramarinas; o terceiro, da abadessa e mais religiosas 
do Real Mosteiro da Madre de Deus de Xabregas [extra-muros de Lisboa], 
solicitando provisão para nomear pessoas para pedirem esmolas nas Minas 
[Gerais]; e o quarto, da abadessa e religiosas de Santa Ana, solicitando resolução 
sobre uma adição de juros no Conselho Ultramarino, pertencente a D. Sebastiana 
Luíza Barbosa, para que pudessem continuar recebendo aquilo que lhes era devido 
na herança de Diogo Martins Lima. 
Anexos: requerimentos, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 4. 
 

5-  1753, Julho, 19 – 1795, Maio, 22, [Lisboa], Queluz 
AVISOS (minutas) (5) o primeiro e o quarto, sobre alguns religiosos cultivarem 
tabaco em seus conventos; o segundo, sobre a ordem para que o escrivão da Casa 
das Sobras servisse como escrivão do registro da mesma casa; e o terceiro, sobre o 
contrato dos diamantes; o quinto, dirigido ao [provedor dos Armazéns da Guiné e 
Índia], Fernando de Larre Garcês Lobo Palha de Almeida, sobre o toldo necessário 
para cobrir o adro da igreja de São Domingos, por conta da procissão do Corpo de 
Deus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 5. 
 

6-  [1754] 
INFORMAÇÃO pontuando as obrigações que os mosteiros e as religiosas e 
religiosos tinham de prestar à Coroa, tanto de tenças que recebiam, quanto de 
obras e bens das instituições. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 6. 
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7-  1764, Setembro, 20, Lisboa 
OFÍCIO do monteiro-mor do Reino, [Fernando Teles da Silva], ao [secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], D. Luís da Cunha [Manuel], sobre 
a queixa da abadessa e mais religiosas do convento de Aracoeli da vila de Álcacer, 
por conta dos sobejos dos paus dos pinhais daquela vila, que se cortavam para o 
serviço real e que por costume pertenciam ao monteiro-mor desde o século XVII, 
informando-se que era assim desde o tempo de D. João IV, em que foi monteiro-
mor Jorge de Melo; a queixa é seguida do pedido do sobejo dos paus para aquele 
convento. 
Anexos: informação, certidões, mandado, requerimento. 
Obs.: o mandado em anexo é de Fernando Teles da Silva, que além de monteiro-
mor, pertencia ao Conselho de Estado e era deputado da Junta dos Três Estados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 7. 
 

8-  1776, Novembro, 6 – 1795, Janeiro, 12, Valença, Évora, Lisboa, Vila Viçosa 
OFÍCIOS (7) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, o primeiro, do comandante do regimento de Valença, 
Diogo [G…], sobre as praças que comandava e a falta de fardamento e de 
armamento para as mesmas; o segundo, de Joaquim A. de Évora, sobre a devassa 
que tirou em Vila Viçosa, da qual saíram culpados os padres Antônio Rebelo de 
Sousa, Joaquim Vicente Monarca e Antônio Luís Pereira; o terceiro, do 
desembargador dos Agravos e superintendente-geral dos Contrabandos e 
Descaminhos dos Reais Direitos, Antônio Joaquim de Pina Manique, remetendo 
representação do reitor do convento do Santíssimo Sacramento dos religiosos da 
Ordem de São Paulo; o quarto, de frei Nicolau de Santo Agostinho, do convento de 
São Francisco de Xabregas, remetendo a tábua (i.e. o índice) das eleições 
capitulares feitas no dito convento, nas quais foi eleito prelado da Santa Província 
dos Algarves; o quinto, da mesa da Real Confraria de Nossa Senhora da Conceição, 
queixando-se dos ataques do prior da igreja de Nossa Senhora da Conceição à 
confraria e ao seu tesoureiro; o sexto, de frei José de Torres, sobre um requerimento 
de um convento em Vila Viçosa; e o sétimo, ao bispo inquisidor, sobre os decretos 
expedidos a favor da igreja de Santa Engrácia. 
Anexos: requerimentos, autos de devassa (traslados), portaria, ofícios, índice 
(impresso), ofício (minuta), lista. 
Obs.: o sétimo ofício é uma minuta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 8. 
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9-  1777, Maio, 6 – 1778, Fevereiro, 21, [Lisboa], Salvaterra de Magos 
DECRETOS (2) (cópias) da rainha [D. Maria I], ordenando ao presidente do Erário 
Régio, o marquês de Angeja, [Pedro José de Noronha Camões de Albuquerque], 
que desse ao oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João 
Gomes de Araújo, uma quantia em dinheiro para um serviço particular, da qual ele 
não prestaria conta, e renovasse a quantia anualmente. 
Anexos: relações, conhecimentos (impressos), aviso. 
Obs.: o primeiro decreto tem à margem uma nota informando que o dinheiro 
entregue ao oficial era para o enxoval de Maria Rosa, que fora enviada pela rainha 
para o recolhimento de Nossa Senhora da Natividade, tal remessa de dinheiro 
cessaria pelo falecimento da beneficiária, ocorrido em 1787. Os papéis do segundo 
decreto referem-se a Quitéria Rosa, recolhida na mesma instituição da primeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 9. 
 

10-  1778, Novembro, 12, [Tomar] 
TERMO de inquirição aos religiosos do convento da Anunciada da vila de Tomar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 10. 
 

11-  1778, Novembro, 14, Aveiro – 1807, Maio, 12 
CERTIDÕES (2) a primeira, de frei Manuel de [Ílhavo], assistente no convento de 
Santo Antônio de Aveiro, declarando que teve por súdito o padre pregador frei 
José de Vila Nova Cerqueira, quando foi guardião do convento de Nossa Senhora 
da Caridade da vila de Sardoal; e a segunda, da prioresa e da escrivã do convento 
de Nossa Senhora dos Remédios de Campolide, madre Teresa de Jesus Maria e 
soror Teresa da Santíssima Trindade, declarando que Joaquina Rosa e Mônica 
Agostinha foram aceitas como religosas do coro no dito convento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 11. 
 

12-  1779, Março, 5, Salvaterra de Magos 
PROVISÕES (cópias) da rainha [D. Maria I], ordenando que os párocos regulares 
de qualquer ordem que fosse não servissem as suas igrejas nem exercitassem as 
funções paroquiais sem a instituição e aprovação dos bispos diocesanos [do 
Ultramar], entre outras disposições. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 12. 
 

13-  [post. 1784, Dezembro] 
REQUERIMENTO dos oficiais da mesa da Irmandade do Santíssimo Sacramento 
da freguesia de Nossa Senhora dos Mártires, à rainha [D. Maria I], solicitando a 
nomeação de um desembargador da Casa da Suplicação para decidir as causas que 
a mesa tinha com os seus devedores. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 13. 
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14-  1785, Janeiro , 5, Costa da Caparica 
OFÍCIO do juiz de fora da vila de Almada, Pedro Antônio Bernardes da Mata, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro, comunicando o naufrágio do navio inglês “Heitor”, carregado de bacalhau 
e carvão, com a indicação das medidas tomadas para a sua recolha e guarda; e 
solicitando que se tomassem as providências necessárias, pois o Consulado inglês 
ainda não havia se manifestado acerca do dito navio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 14. 
 

15-  1785, Agosto, 8, Lisboa 
CARTA (cópia) do arcebispo de Lacedemônia, [D. Antônio Caetano Maciel 
Calheiros] à rainha [D. Maria I], sobre uma visita feita a Ana Smith no convento 
das Inglesinhas para atestar se ela queria realmente abraçar a vida de religiosa. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 15. 
 

16- c [ant. 1789, Março, 9 – ant. 1799] 
REQUERIMENTOS (3) à rainha [D. Maria I], o primeiro, do capelão cantor da Real 
Capela de Vila Viçosa, o padre José Alves da Silveira, solicitando um dos lugares 
vagos de canto de órgão cantado para seu sobrinho, sacerdote secular João Álvares 
da Silveira, o segundo, do guardião do convento de São José de Ribamar, 
solicitando ordem para que o guardião seguinte satisfizesse a dívida contraída 
pelo convento com Francisco Lino da Silva e, depois desta paga, aplicasse o 
dinheiro da capela da Torre de São Vicente às obras do dito convento; e o terceiro, 
das religiosas do mosteiro da Visitação de Santa Maria, na Junqueira, solicitando 
que o administrador do Pinhal Real de Leiria entregasse ao procurador das 
suplicantes, gratuitamente, as vigas que necessitavam para acabar as obras da 
igreja e do mosteiro. 
Anexos: certidão, decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 16. 
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17-  1802, Julho, 14 – 1811, Junho, 5, Queluz, [Lisboa] 
AVISOS (3) o primeiro, do [secretário de Estado da Fazenda e presidente do Real 
Erário], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e 
Souto Maior], remetendo um pedido das religiosas do convento de Sacavém e 
informando a ordem régia para se dar a elas a mesma esmola de lenha que fora 
dada em anos anteriores; o segundo, do [secretário de Estado do Reino e Mercês], 
visconde de Balsemão, [D. Luís Pinto de Sousa Coutinho], ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá 
e Melo Meneses e Souto Maior], remetendo um pedido do comissário-geral da Real 
e Militar Ordem de Nossa Senhora das Mercês, frei José Vieira de Abreu; e o 
terceiro, do [secretário de Estado dos Negócios do Reino e da Fazenda em 
Portugal], João Antônio Salter de Mendonça, ao [governador do Reino, secretário 
de Estado da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. 
Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], remetendo um pedido da prioresa e mais 
religiosas Agostinhas Descalças do Real Convento do Grilo. 
Anexos: ofício, lembrete, aviso (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 17. 
 

18-  ����1803, Janeiro, 12, [Lisboa] – 1804, Julho, 21 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], o primeiro e o segundo, do [secretário de Estado do Reino e Mercês], 
visconde de Balsemão, [D. Luís Pinto de Sousa Coutinho], sobre as ordens para 
que Ana Francisca pudesse receber o hábito e professar no convento do Desagravo 
[do Santíssimo Sacramento] da vila do Louriçal, e sobre uma ordem régia para se 
aprontar um navio da Coroa, que devia ficar ancorado em local que se vissem e 
ouvissem os sinais que se fizessem no largo da igreja de São Domingos, na manhã 
em que se celebrava o Corpo de Deus; o terceiro, de frei José da Mãe dos Homens, 
[OFM], remetendo a pauta do capítulo da Santa Província dos Algarves, celebrado 
no convento de Santa Maria de Jesus de Xabregas; e o quarto, do provincial da 
Soledade, frei Luís do Rio de Janeiro, [OFM], remetendo o índice do capítulo 
provincial da Santa e Real Província da Soledade, celebrado no convento de Santo 
Antônio de Vale de Piedade da cidade do Porto. 
Anexos: ofício, lembrete, pauta do capítulo (impressa), índice do capítulo 
(impresso). 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 18. 
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19-  [Ant. 1805, Julho, 30] – [ca. 1811] 
REQUERIMENTOS (4) ao [príncipe regente] D. João, o primeiro, do juiz e mais 
irmãos da mesa da Irmandade do Glorioso Santo Antônio da Mouraria, solicitando 
aprovação dos captítulos do seu compromisso, que foi reformado; o segundo, de 
frei Manuel de Évora, solicitando a vigairaria vaga da igreja de Nossa Senhora da 
Conceição dos freires de Lisboa, visto ser lá prioste; o terceiro, do abade-geral e 
esmoler-mor [do mosteiro de Alcobaça], solicitando madeiras para as obras do seu 
mosteiro; e o quarto, da abadessa e mais religosas do convento do Santo Crucifixo 
da Corte, solicitando um novo calabre [cabo] para o poço da água do dito 
convento. 
Anexos: atestados, aviso, escrito, ofícios, aviso (cópia), requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 19. 
 

20-  ����1806, Dezembro, 6 – 1812, Novembro, 13, Louriçal, Lisboa 
OFÍCIOS (5) o primeiro, da abadessa do convento do Louriçal, Maria da Madre de 
Deus, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], solicitando o 
pagamento das sementes de arroz; o segundo, de frei Manuel Rebelo da Silva ao 
[oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João Filipe da 
Fonseca, sobre o requerimento de José Januário Colaço, que solicitava patente 
confirmada e ordenado compatível; os terceiro, quarto e quinto, ao [governador do 
Reino, secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende: o terceiro, do [contador dos Armazéns da Guiné e Índia], Januário 
Antônio Lopes da Silva, sobre se ter concedido em 1806 uma barcada de lenha à 
abadessa e religiosas do mosteiro de Nossa Senhora da Conceição dos Mártires de 
Sacávem; o quarto, de frei Luís José da Costa Couto, sobre o requerimento de frei 
João Batista da Veiga, que estava nomeado para passar ao Rio de Janeiro mas 
perdeu o embarque; e o quinto, do administrador Rodrigo Borba Correia Alardo, 
sobre a importância das madeiras solicitadas pelo prior e mais irmãos da 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da igreja de São Jorge de Lisboa, remetendo 
a conta das mesmas e sugerindo que o seu transporte ficasse por conta dos 
suplicantes. 
Anexos: lembretes, requerimentos, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 20. 
 

21-  1809-1810 
RELAÇÃO de nomes, entre eles, Martinho José de Perné e seu pai José Francisco 
Perné. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 21. 
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22-  [ant. 1812] – [post. 1816] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro, do preso na cadeia do Castelo Luís José, por 
seu procurador Domingos Antunes, ao príncipe regente [D. João], solicitando 
soltura temporária, para cobrar dívidas, antes de ser enviado ao degredo em 
Bissau; o segundo, de Manuel Bento Barbosa ao príncipe regente [D. João], 
solicitando averiguação de sua prisão injusta, visto ter sido alvo da vingança de 
alguns ministros da Relação e Casa do Porto; e o terceiro, do padre João Antônio 
do Vale, capelão cantor da Santa Igreja Patriarcal, [ao rei D. João VI], solicitando o 
lugar de sacristão-mor da Sé do Funchal. 
Anexos: requerimento, portaria e atestado (traslados). 
Obs.: os dois primeiros com despachos à lápis de D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, secretário de Estado entre 1809 e 1820; o 
segundo tem uma marca d’água em que consta o ano de 1812. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 22. 
 

23-  1812, Julho, 12 – 1823, Maio, 7 
OFÍCIOS (5) o primeiro e o quarto, ao [governador do Reino, secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em 
Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende: o primeiro, 
do comissário-geral da Terra Santa, frei Manuel do Espírito Santo Minde, sobre a 
necessidade de se proteger os locais sagrados na Terra Santa; o segundo e o 
terceiro, do [governador do Reino, secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], ao [oficial da Junta da Fazenda da 
Marinha e inspetor dos Paços Reais], visconde de Santarém, [João Diogo de Barros 
Leitão Carvalhosa], sobre ter ordenado o corte de madeiras para a continuação das 
obras na Ajuda, e ao [conselheiro da Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa], 
Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, sobre a necessidade de se consertar duas 
bombas de Veneza para serem empregues nas obras da Ajuda; o quarto, do 
[intendente dos Armazéns da Guiné e Índia], Antônio Félix da Fonseca, sobre os 
toldos necessários para a barraca que devia ser erguida à porta da capela onde se 
fazia a festividade do Senhor Jesus da Agonia; e o quinto, sobre a chegada do novo 
núncio de Portugal, [o arcebispo de Nazianzo], monsenhor Franzoni. 
Anexos: ofícios, ofício (minuta), requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 23. 
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24-  [post. 1812, Setembro] – [ant. 1820] 
REQUERIMENTOS (3) o último sem data, os dois primeiros possivelmente ao 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende: o primeiro, do guardião do convento de Nossa Senhora da Piedade 
de Caparica, solicitando ordem para que o couteiro dos Pinhais Reais de Almada 
repassasse aos religiosos do dito convento a esmola de lenha que anualmente lhes 
era dada; o segundo, do juiz e mais irmãos da Irmandade do Santíssimo 
Sacramento da Sé, solicitando o empréstimo de bandeiras para a procissão que se 
costumava fazer na Ribeira das Naus; e o terceiro, do prior reitor e mais cônegos 
regulares do Real Mosteiro de São Vicente de Fora a um secretário de Estado, 
solicitando o pagamento das despesas, através de títulos de dívida pública, do 
conserto e custeamento da fragata “Pérola”. 
Anexos: lembrete, ofício e mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 24. 
 

25-  1815, Janeiro, 30 – 1816, Novembro, 16, Lisboa 
CARTAS (2) ao príncipe regente [D. João] e OFÍCIOS (3) ao [governador do Reino, 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, de Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, respectivamente, sobre: a 
necessidade de se nomear novo capelão para o recolhimento de Santa [Margarida] 
de [Cortona]; o pedido do administrador do mesmo recolhimento, Antônio 
Joaquim dos Santos, para que o Arsenal do Exército desse alguma obra de costura 
para as ditas recolhidas; o requerimento de Antônio Joaquim da Vila, preso na Real 
Fábrica da Cordoaria, empregado na oficina de manufatura de algodão; sobre os 
motivos pelos quais a bomba de fogo da Real Fábrica da Cordoaria não havia saído 
aos diferentes incêndios que tinham ocorrido; e o requerimento de Antônio 
Joaquim dos Santos, que pedia vencimento pela acumulação dos cargos de 
administrador do recolhimento de Santa Margarida de Cortona e dos Expostos e 
Órfãos recolhidos na Real Fábrica da Cordoaria. 
Anexos: lembretes, balanço, mapa, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 25. 
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26-  1816, Abril, 29, Lisboa – 1819, Abril, 28, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) o primeiro, de Duarte José Fava, [da Intendência das Obras Públicas], 
ao [governador do Reino, secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre ser necessário que se especificasse 
a quantidade das madeiras e qual repartição teria que repassar a barcada de lenha 
que as religiosas do convento de Nossa Senhora da Conceição tinham direito uma 
vez por ano; o segundo, do [intendente do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix 
Geraldes] May, recusando o pedido de empréstimos de objetos do arsenal para o 
juiz e mais festeiros da festividade de Nossa Senhora da Piedade do Cruzeiro de 
Arroios; e o terceiro, da abadessa [do Real Mosteiro das Flamengas de Alcântara], 
soror Madalena Caetana do Livramento, pedindo um novo calabre [cabo] para a 
nora do poço daquele mosteiro. 
Anexos: lembrete, carta particular, requerimento. 
Obs.: os dois últimos não têm destinatário expresso mas têm despachos de D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende e, por isso, presume-se 
que estavam destinados a ele. Ver AHU_CU_Reino, Cx. 40, pasta 43, para o 
terceiro ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 26. 
 

27-  1817, Fevereiro, 26, [Lisboa] 
CARTA da Junta Governativa de Portugal [marquês de Borba, Fernando Maria de 
Sousa Coutinho; D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende; 
Ricardo Raimundo Nogueira] ao rei [D. João VI], sobre consultas da Junta da 
Fazenda da Marinha acerca do requerimento do dom abade prelado do mosteiro 
de Santa Maria de Belém pedindo o pagamento da renda dos armazéns debaixo do 
dormitório do mesmo mosteiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 27. 
 

28-  [1823] 
LEMBRETE de um decreto permitindo que Joaquim José Ferreira […] Nogueira 
pudesse deslocar-se com todos os seus bens e família em qualquer navio de 
bandeira portuguesa. 
Obs.: ver caligrafia de José Maria da Costa e Sá em AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 
34. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 28. 
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29-  [1824] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João VI], o primeiro, do capelão da Irmandade de 
São Roque do Real Arsenal da Marinha, padre José Cláudio de Carvalho, 
solicitando uma esmola pelo trabalho de dizer missas ao romper do dia, tanto no 
verão como no inverno, aos domingos e dias santos, para os trabalhadores do 
Arsenal; o segundo, dos irmãos da Real Confraria de Santo Amaro, solicitando a 
continuação da graça de sair uma bandeira do Arsenal Real da Marinha para se 
pôr no adro da Igreja do mesmo santo no dia de sua festa, bem como barris de 
alcatrão para as fogueiras; e o terceiro, da prioresa e mais religiosas Carmelitas 
Descalças do convento da Conceição de Cardais, solicitando uma barcada de lenha 
anual, como recebiam outras corporações religiosas. 
Anexos: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 29. 
 

30-  1827, Fevereiro, 23, Lisboa – 1828, Março, 27, Lisboa 
REQUERIMENTOS (5) à princesa regente [D. Isabel Maria], o primeiro, do coveiro 
proprietário da freguesia de Nossa Senhora da Encarnação, José Miguel da Luz, 
solicitando resolução da consulta e aplicação da lei que proibia os prelados de 
mandarem abrir cova sem a presença de um coveiro e sem bilhete da Comissão da 
Saúde Pública; o segundo, do juiz e mais irmãos do milagroso Santo Antônio que 
se venera na igreja dos padres irlandeses do Corpo Santo, solicitando quatro 
soldados e um cabo do Corpo da Brigada Real da Marinha para a véspera e o dia 
das festividades do mesmo santo; o terceiro, do religioso da Terceira Ordem da 
Penitência frei José Maria do Amaral, solicitando ser nomeado capelão do primeiro 
navio que se aprontasse no real serviço; o quarto, dos irmãos e mesários da Real 
Irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de Nossa Senhora da Pena 
desta Corte, solicitando uma guarda militar da Brigada Real da Marinha para 
levarem em procissão a comunhão dos enfermos paralisados da sua freguesia; e o 
quinto, do religioso da Terceira Ordem da Penitência frei José Teixeira Moutinho, 
solicitando ser nomeado capelão do primeiro navio que se aprontasse no real 
serviço. 
Anexos: requerimentos, carta de propriedade (traslado), requerimentos (traslados). 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 30. 
 

31-  1828, Agosto, 16, Lisboa – [ant. 1828, Agosto, 19] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. Miguel], o primeiro, de frei José de Nossa 
Senhora, eremita da Ordem Terceira de Santo Agostinho, solicitando repetição do 
despacho de 1826 que o nomeava capelão da fragata “Diana”, visto não ter tido 
efeito naquele ano; e o segundo, dos irmãos da Irmandade do Santíssimo 
Sacramento da freguesia de Nossa Senhora da Pena, solicitando guarda militar da 
Brigada Real da Marinha para a celebração da procissão de Corpus Christi. 
AHU_CU_Reino, Cx. 41-A, pasta 31. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 42 (1611-1799) 
N.º de pastas descritas: 29 
Assuntos: pagamento de juros; padrões de juros; esmolas no Brasil; certidões de habilitação; 
pedidos de esmola; pedidos de aposentação; relações com a Corte espanhola; procissão do 
Corpo de Deus, festejos de São José e São Pedro na Real Quinta de Queluz; presença de 
corsários no litoral sul de Portugal. 
 

1-  [post. 1611] 
REQUERIMENTO do provincial e religiosos da Ordem de Santo Agostinho da 
Província de Portugal ao rei [D. Filipe I], solicitando o cumprimento da mercê de 
pagamento de juros conforme o registo na folha da Casa da Índia, concedido para 
benefício das obras da igreja de Nossa Senhora da Graça, em Lisboa. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 1. 
 

2-  1617, Novembro, 13, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo escrivão dos feitos da Fazenda Real, Pêro de Amorim, a 
respeito da posse de algumas fidalguias pertencentes a Manuel Gomes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 2. 
 

3-  1621, Fevereiro, 3 – 1622, Agosto, 17, Lisboa 
CARTAS (2) a primeira, ao rei [D. Filipe II] e a segunda, ao rei [D. Filipe III]: a 
primeira, de Vicente Caldeira de Brito, sobre os embargos executados aos contratos 
dos doutores Simão Soares e Luís Mendes Barreto; e a segunda, de Paulo da Serra 
Moraes, sobre as diligências feitas depois da morte de Antônio Fernandes de Luas, 
mandando embargar todos os bens móveis. 
Anexo: certidões, escritos, despachos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 3. 
 

4-  1624, Novembro, 23, Madri 
COMUNICADO do [vedor da Fazenda Real], Gabriel de Almada de Vasconcelos, a 
respeito das dúvidas quanto aos conhecimentos relativos a um pagamento feito 
pela Fazenda Real ao [tesoureiro dos Armazéns] Francisco Ribeiro, uma vez que as 
receitas apresentadas nos conhecimentos do tesoureiro-mor Leonardo de Fróes não 
coincidiam com as apostilhas de despesas passadas pelo tesoureiro-mor Antônio de 
Paiva. 
Anexos: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 4. 
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5-  [ca. 1639] 
CARTA (registro) do licenciado Antônio Botelho ao [rei D. Filipe III], com o 
princípio da relação por ele feita dos bens dos Próprios da cidade de Lisboa [?], 
sobre a qual se lhe remeteu um despacho, com a indicação do que falta da dita 
relação, para executar os devedores. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 5. 
 

6-  1642, Dezembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV, sobre o requerimento do 
prior e religiosos dos mosteiros de Santo Agostinho e de Nossa Senhora da Graça 
das vilas de Torres Vedras e Loulé solicitando a reforma de uma provisão passada 
pelo rei de Castela, referente ao pagamento de juros assentados na Casa da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 6. 
 

7-  1668, Dezembro, 10, Lisboa 
CERTIDÃO da nomeação régia de Manuel Sirne da Silva para moço-fidalgo da 
Casa Real de D. João IV, conforme o Livro de Registo das Mercês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 7. 
 

8-  [post. 1700] 
ELOGIO em forma de soneto sobre as conquistas dos Países-Baixos. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 8. 
 

9-  ����1719, Abril, 1, Lisboa 
CARTA DE DOAÇÃO (traslado) do rei D. João V, doando ao Patriarcado de Lisboa 
e seus sucessores uma parte do rendimento dos quintos obtido com o ouro de 
Minas Gerais, no valor aproximado de 220 marcos de ouro anuais, conforme o peso 
do padrão em vigor. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 9. 
 

10-  ����1721, Agosto, 12 – 1724, Abril, 1, Porto 
CARTAS (2) do chanceler da Relação do Porto, Francisco Luís da Cunha e Ataíde, 
ao rei [D. João V], a primeira, sobre o requerimento da religiosa do convento de 
Santo Agostinho da cidade do Porto, madre D. Francisca da Silva, solicitando a 
mercê de um conto de réis, a retirar dos quintos de Minas [Gerais], para sustento de 
uma inglesa hospedada naquele convento; e a segunda, sobre o requerimento da 
irlandesa Maria Madalena O’Brian, solicitando uma esmola de 600 mil réis, 
retirados dos quintos de Minas [Gerais], para o sustento das religiosas do convento 
de Santa Clara da cidade do Porto. 
Anexo: requerimento (cópia), provisões, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 10. 
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11-  ����[ant. 1738, Janeiro, 29] – [ant. 1746, Outubro, 16] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João V], o primeiro, do prior e religiosos do 
convento de Nossa Senhora de Guadalupe, na Extremadura espanhola, solicitando 
confirmação dos privilégios antigos concedidos pelos reis de Portugal; o segundo, 
das religiosas do convento de Santa Ana, D. Rosa Maria de Belém e D. Leonor 
Josefa de Santa Pureza, solicitando a reforma da consulta sobre a remuneração dos 
serviços de seu pai, o sargento-mor Manuel de Oliveira e Miranda, revertendo em 
duas tenças para as suplicantes; o terceiro, do religioso do convento de São Bento 
da Saúde de Lisboa, o padre mestre frei José de Andrade, solicitando provisão de 
isenção de declaração dos bens de raiz pertencentes àquele mosteiro, face aos autos 
remetidos pelo procurador-geral do mosteiro de Pernambuco; e o quarto, do 
sargento-mor da praça de Macau Manuel Rebelo Seabra, solicitando licença para ser 
admitido como opositor aos concursos de governo das ilhas de São Tomé e Príncipe 
e da capitania-mor da Paraíba, conforme o atestado nos documentos entregues na 
secretaria do tribunal [do Conselho Ultramarino]. 
Anexo: informação, requerimento, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 11. 
 

12-  1745, Setembro, 2, Setúbal 
OFÍCIO do juiz de fora de Setúbal, Caetano da Costa Matoso, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar Antônio Guedes Pereira], sobre o 
comportamento suspeito demonstrado por dois clérigos regulares da Divina 
Providência, D. Joaquim e D. Nuno, filhos do conde de São Miguel, [Tomás José 
Botelho de Távora], no convento das freiras de São João da vila de Setúbal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 12. 
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13-  ����[ant. 1750, Agosto, 13] – [ant. 1753; Dezembro, 19] 
REQUERIMENTOS (17) ao rei [D. José I], o primeiro, das religiosas do convento de 
Santa Ana de Lisboa, soror Joana Inês do Deserto, Antônia Maurícia do 
Vencimento, Ana Maria de Belém, D. Ana Isabel e D. Josefa Joaquina, solicitando 
provisão para que qualquer ministro de Justiça de Pernambuco proceda a factura 
de inventário dos bens pertencentes ao falecido pai das suplicantes, o coronel 
Manuel de Sousa Teixeira, de modo a evitar a continuação dos descaminhos feitos 
pela viúva, D. Mariana de Mendonça e Silva, e pelo testamenteiro, Tomás 
Fernandes Caldas, os quais deixaram as suplicantes na pobreza e impedidas de 
tomar o estado de religiosas; os restantes dezasseis, respectivamente, dos irmãos da 
Irmandade do Senhor Jesus dos Remédios, São Miguel e Almas da paroquial de 
Santo Estêvão de Lisboa, dos religiosos do convento de Nossa Senhora do Monte do 
Carmo de Lisboa, das irmãs Carmelitas do conservatório de Santa Marta da cidade 
de Évora, dos religiosos do convento de São Francisco de Alenquer, do convento do 
Espírito Santo de Loures, do convento de Xabregas de Lisboa, do convento de 
Nossa Senhora da Conceição da vila de Castelo de Vide, das religiosas do mosteiro 
de Nossa Senhora de Sucena da vila da Castanheira, do Real Mosteiro de São Dinis 
de Odivelas, dos religiosos do convento do Bom Jesus de Peniche, do convento de 
Santo Antônio da vila da Lourinhã, do convento de Santa Catarina de Ribamar, do 
Real Convento de São Francisco de Lisboa e da Ordem Terceira de São Francisco da 
vila de Santarém, solicitando a mercê de esmola e padrão de juro para seu sustento. 
Anexo: requerimentos, certidões, termos de padrões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 13. 
 

14-  1752, Agosto, 21, Lisboa 
OFÍCIO do [procurador da Fazenda da repartição do Conselho Ultramarino], 
Gonçalo José da Silveira Preto, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Diogo de Mendonça Côrte-Real, dando seu parecer a respeito da petição 
de Antônio de Freitas e do traslado dos autos que a acompanhavam, sobre a 
acusação de homicídio feita contra o filho deste último. 
Anexo: aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 14. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

15-  ����[ant. 1754, Dezembro, 9] – [ant. 1755, Dezembro, 11] 
REQUERIMENTOS (7) ao rei [D. José I], o primeiro, de Inês Jesus Maria, solicitando 
provisão para realizar um peditório no Estado do Brasil, com um oratório da 
imagem de Nossa Senhora do Monte do Carmo, a fim de obter as esmolas 
necessárias à construção de um seminário para meninas órfãs na cidade de Lisboa; 
os restantes seis, respectivamente, dos religiosos do convento de São Francisco da 
vila de Tomar, das religiosas do convento de São Pedro de Alcântara da Província 
da Arrábida em Lisboa, dos religiosos do convento de Nossa Senhora do Socorro de 
entre as vilas de Alcochete e Aldeia Galega, do Real Convento de São Francisco de 
Lisboa, das religiosas do mosteiro do Calvário de Lisboa e dos religiosos do 
convento do Bom Jesus de Peniche da Santa Recoleição da Província dos Algarves, 
solicitando esmolas, ajudas de custo e padrão de juros para seu sustento e 
pagamento das obras de recuperação dos referidos conventos e mosteiros, e a 
construção de uma capela, atendendo às ruínas provocadas pelo terramoto de 1 de 
Novembro de 1755. 
Anexo: requerimento, certidões, termo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 15. 
 

16-  ����[ant. 1756, Março, 16] – [ant. 1759, Setembro, 27] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. José I], o primeiro, das religiosas do Real Mosteiro 
de São Dinis de Odivelas, solicitando o pagamento dos juros relativos ao padrão a 
elas concedido; o segundo, das religiosas do convento de Nossa Senhora da 
Esperança da cidade de Beja, solicitando licença para citar o procurador da Fazenda 
Real do tribunal [do Conselho Ultramarino] em como as suplicantes são herdeiras 
de duas propriedades de casas, arrematadas ilicitamente por Antônio Vieira; o 
terceiro, das religiosas do convento de Vila Verde dos Francos da Recoleição de 
Xabregas, solicitando ajuda de custa para a compra de bacalhau para o Advento; e o 
quarto, das religiosas do mosteiro de São João de Setúbal, as madres soror Teresa 
Antônia, Isabel Clara, Antônia Helena e Maria Teresa, solicitando ordem de 
recomendação ao vice-rei do Estado do Brasil, [conde dos Arcos, D. Marcos de 
Noronha e Brito], e ao regedor da Justiça, [Tomás Robi de Barros Barreto], para que 
no prazo de três meses concluam o processo de partilha de bens existentes na Bahia 
e pertencentes a falecida D. Teresa Rodrigues de Jesus, mãe e avó das suplicantes, 
suas herdeiras, e o cabeça de casal, seu irmão e tio, Francisco Rodrigues da Silva, de 
modo a impedir que este fique com os bens que não lhe pertencem. 
Anexo: aviso, carta, bilhete, lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 16. 
 

17-  1758, Novembro, 1, Lisboa 
PASSAPORTE passado pelo secretário de Estado dos Negócios do Reino e Mercês, 
Sebastião José de Carvalho e Melo, concedendo licença de passagem da cidade de 
Lisboa para os lugares santos de Jerusalém ao irmão Bento Álvares. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 17. 
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18-  ����[ant. 1763, Março, 16] – [ant. 1775, Junho, 12] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. José I], o primeiro, das religiosas do mosteiro de 
Chelas, solicitando o assentamento na Alfândega de Lisboa e do Tabaco do juro do 
padrão ainda em dívida para com as suplicantes; o segundo, dos religiosos do 
convento de Nossa Senhora da Graça de Lisboa, solicitando aumento de juro, 
conforme consta da folha dos efeitos do Conselho Ultramarino; o terceiro, de D. 
Antônia Margarida Violante de Lima, solicitando a liquidação e pagamento dos 
juros da dívida contraída pelas religiosas do convento de Santa Ana de Lisboa junto 
de seu pai, Diogo Martins de Lima, de quem a suplicante é a legítima herdeira; o 
quarto, das religiosas Capuchas do mosteiro de Santa Apolônia de Lisboa (extra-
muros), solicitando licença para nos Estados do Brasil e restantes conquistas do 
Reino poderem pedir esmolas para as obras de conservação do referido mosteiro; e 
o quinto, dos religiosos do convento de São Domingos de Lisboa, solicitando o 
assento nos livros do Conselho Ultramarino de um padrão concedido aos 
suplicantes no Ultramar. 
Anexo: requerimentos, auto, cartas, certidões, atestação, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 18. 
 

19-  1766, Abril, 5, Lisboa 
AVISO do [oficial da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar?] Mateus Vicente 
de Oliveira ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado], sobre o envio de uma encomenda de barris de 
pólvora grossa e fina para as festas de São João e São Pedro na Real de Quinta de 
Queluz, por ordem do infante D. Pedro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 19. 
 

20-  1777, Maio, 30, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de Vila Nova de 
Cerveira, [D. Tomás Xavier de Lima], ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre a presença deste último na 
procissão de Corpo de Deus da freguesia da Ajuda, a realizar naquela tarde, 
assistindo a mesma celebração religiosa junto do rei [D. José I], e indicando a 
indumentária a trajar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 20. 
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21-  [ant. 1778, Agosto, 19] – [ant. 1787, Março, 10] 
REQUERIMENTOS (10) à rainha [D. Maria I], os cinco primeiros, dos irmãos da 
mesa da Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Lisboa, dos oficiais da mesa 
do Santíssimo Sacramento da freguesia de São Julião, dos religiosos Carmelitas 
Descalços do convento de Nossa Senhora dos Remédios de Lisboa, dos irmãos da 
mesa da Irmandade do Arcanjo São Miguel e Almas da freguesia de Nossa Senhora 
dos Mártires de Lisboa e dos beneficiados da Colegiada de Santo André de Lisboa, 
o sétimo, da abadia do Calvário de Lisboa, e o oitavo, dos religiosos do convento de 
Santo Agostinho de Vila Viçosa, solicitando que no Conselho Ultramarino, na folha 
de registo dos juros concedidos aos suplicantes, passe a constar também a 
declaração da isenção da décima; o sexto, do comissário-geral da Terra Santa, 
solicitando a confirmação do Real Tribunal do Desembargo do Paço do privilégio 
concedido por vontade régia, e que permite a cobrança das dívidas que são devidas 
àquela corporação a maneira da Real Fazenda; o nono, do prior da igreja paroquial 
de São João Batista de Vila Boim, solicitando ajuda de custo para completar as obras 
da referida igreja; e o décimo, dos irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento 
da freguesia de São Miguel de Lisboa, solicitando o assentamento do padrão de juro 
concedido. 
Anexo: certidões, cartas, ofício, lembrete, provisões impressas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 21. 
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22-  1779, Maio, 15 – 1791, Abril, 5, Lisboa, Vila Viçosa, Faro 
OFÍCIOS (8) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, o primeiro, de Alexandre Pegado Mexia Roda e São 
Martinho, sobre o requerimento do primeiro-tenente do regimento de Artilharia de 
Lisboa Manuel Ribeiro Valente, solicitando o pagamento da maioria do soldo que 
vai do posto de sargento ao que ocupa atualmente; o segundo, do [juiz da Real 
Confraria de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa], João Lourenço Canhão, 
sobre o rendimento anual da referida confraria; o terceiro e o quarto, do capelão do 
hospício do Real Convento da Esperança de Vila Viçosa, frei Manuel da Encarnação 
Morgadinho, e da abadessa do mesmo convento, soror Francisca Joaquina de São 
José, agradecendo o perdão da dívida das religiosas daquele convento; o quinto, do 
juiz de fora da comarca de [Reguengos de] Monsaraz, Paulo Fernandes Viana, 
remetendo informações a respeito das esmolas concedidas pelos moradores das 
aldeias de Reguengos para a construção da nova igreja; o sexto, do ouvidor da 
comarca de Vila Viçosa, desembargador José Peixoto de Brito Mexia, sobre o 
requerimento da madre abadessa do Real Convento da Esperança daquela comarca, 
solicitando a nomeação do desembargador Miguel de Oliveira Guimarães [e Castro] 
como juiz privativo para tratar de umas acções que duas religiosas daquele 
convento, filhas do sargento-mor João da Costa Feio, querem mover contra seu 
irmão legítimo, João Pedro Feio; o sétimo, da prioresa do convento de Santa Rosa de 
Vila Viçosa, soror Lutgarda Josefa da Apresentação, sobre os inconvenientes do 
ingresso de três seculares naquele convento; e o oitavo, do bispo do Algarve, [D.] 
Francisco [Gomes do Avelar], apresentando os seus respeitosos cumprimentos à 
rainha [D. Maria I], agradecendo o convite para uma visita à Corte e solicitando 
licença para adiar a partida, a fim de tomar algumas providências no seu Bispado. 
Anexo: relações, lembrete, aviso, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 22. 
 

23-  1779, Julho, 17 – 1781, Junho, 30, Leiria, Lamego, Aveiro, Braga, Porto, Bragança, 
Portalegre, Elvas 
OFÍCIOS (11) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, dos bispos de Leiria, [D. frei Miguel de Bulhões e 
Sousa]; Lamego, [D. Manuel de Vasconcelos Pereira]; Aveiro, [D. Antônio Freire 
Gameiro de Sousa]; Braga, [D. Gaspar de Bragança]; Porto, [D. João Rafael de 
Mendonça]; Bragança, [D. Bernardo Pinto Ribeiro Seixas]; e de Elvas, [D. João 
Teixeira de Carvalho], remetendo relações das igrejas existentes nos referidos 
bispados, pertencentes à Casa de Bragança, e do seu respectivo rendimento. 
CARTA do bispo de Portalegre, [D. frei Manuel Tavares Coutinho da Silva], à 
rainha [D. Maria I], remetendo relação das igrejas que se encontravam vagas 
naquele Bispado. 
Anexo: relações, certidão, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 23. 
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24-  ����[post. 1779, Novembro, 10] 
REQUERIMENTO do religioso da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos 
Italianos de São Francisco, padre frei José Antônio de Mondovi, ao [secretário de 
Estado dos Negócios do Reino e Mercês, visconde de Vila Nova de Cerveira, D. 
Tomás Xavier de Lima], solicitando o envio de um aviso para o superior interino do 
Real Hospício de Santa Apolônia, com ordens para receber o suplicante e atribuir-
lhe o seu lugar competente, em reconhecimento pelas missões que desempenhou 
em África e no Brasil, apesar da oposição dos frades genoveses. 
Anexo: carta de obediência (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 24. 
 

25-  1780, Março, 12 – Julho, 24, Vila Viçosa 
OFÍCIOS (3) do [juiz desembargador] Miguel de Oliveira Guimarães e Castro ao 
[oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João Filipe da 
Fonseca, sobre as diligências tomadas junto das religiosas do convento da 
Esperança de Vila Viçosa a respeito das dívidas a cobrar pela Fazenda Real e os 
custos com as obras de conservação do referido convento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 25. 
 

26-  1788, Março, 18, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo superior da Congregação da Missão, Manuel Francisco de 
Paula Trojano, certificando que Francisco Joaquim Correia Valente, natural do lugar 
do Reguengo, no Bispado de Leiria, frequentou o referido Seminário desde 7 de 
Janeiro de 1772 até 8 de Setembro de 1774 e de 20 de Março de 1782 até Agosto de 
1786, ali tendo estudado as disciplinas de Língua Portuguesa, Lógica, Metafísica, 
Matemática, Física, Teologia e Moral. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 26. 
 

27-  [post. 1794, Julho, 15] – [ant. 1794, Agosto, 27] 
REQUERIMENTOS (2) à rainha [D. Maria I], o primeiro, do mestre sineiro da 
Capela Ducal de Vila Viçosa, Baltazar Antônio dos Santos, solicitando aposentação 
do cargo que ocupa com o respectivo ordenado, atendendo à sua idade avançada, e 
a admissão de seu filho Antônio Pociano no lugar de acólito supra-numerário, o 
qual já está exercitando; e o segundo, do principal, juiz e irmãos da mesa da 
Irmandade de Santa Catarina, solicitando apoio régio para impedir a colação do 
cura da paróquia, padre José Antônio do Vale, à referida confraria, pelos muitos 
prejuízos que iria causar. 
Anexo: atestação, certidões, carta, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 27. 
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28-  1796, Maio, 23 – 1799, Outubro, 22, Queluz 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios do Reino e Mercês], José de Seabra da 
Silva, ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Luís Pinto de 
Sousa, determinando que se apronte um navio da Coroa para que dele se possam 
ver e ouvir os sinais que se fizerem no largo da igreja de São Domingos, na manhã 
de quinta-feira, dia vinte e seis do corrente, aquando da celebração da procissão do 
Corpo de Deus. 
OFÍCIOS (2), do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Luís 
Pinto de Sousa, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre as ordens a enviar ao embaixador na Corte de 
Espanha, Diogo de Carvalho e Sampaio, a fim de solicitar o pagamento das 
despesas que o governo interino da ilha da Madeira teve com a transferência dos 
prisioneiros espanhóis do Funchal para Cabo Verde. 
Anexo: aviso (minuta), ofício (cópia). 
Obs.: documento em castelhano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 28. 
 

29-  1797, Maio, 10 – 1799, Julho, 22, Porto, Tavira 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, o primeiro, do juiz e oficiais da confraria do Santíssimo 
Sacramento da freguesia de Lordelo do Ouro, e administradores do legado do coro 
instituído na mesma igreja por Frutuoso de Faria, oferecendo-se para emprestar ao 
Real Erário a quantia de dois contos e 400 mil réis, que haviam dado a juro e agora 
receberam, para que a mesma possa ser utilizada na construção de umas 
embarcações, passando-se-lhes a apólice competente, devendo o juro reverter em 
benefício daquele legado; e o segundo, do monteiro-mor, [marquês de Olhão, D. 
Francisco de Melo da Cunha], noticiando a entrada no porto de Faro de dois 
corsários ingleses, o “Alarm”, capitaneado por Philip Benit, e o “Conde de 
Chatham”, capitaneado por Simão, vindo acompanhados por um corsário francês, 
“La Victoire”, capitaneado por Roussaint Dronau, os quais foram conduzidos para 
Espanha sob escolta portuguesa. 
Anexo: ofício (cópia), ofício, lembrete. 
Obs.: documentos em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42, pasta 29. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 42-A (1800-1900) 
N.º de pastas descritas: 26 
Assuntos: irmandades; cartas patentes; empréstimos de navios; esmolas no Brasil; redízima; 
padrões de juro; procissão de Corpo de Deus; festividades locais; materiais para conserto das 
igrejas paroquiais; madeiras; Pinhal Real; Academia Real da Marinha; capitania de Cabo 
Verde; capitania de Moçambique; Índia Portuguesa; Macau; Timor. 
 

1-  ����[post. 1800] – [ant. 1811, Abril, 14] 
REQUERIMENTOS (11) a maioria, ao príncipe regente [D. João]; o primeiro, dos 
irmãos da Irmandade de São Roque a um secretário de Estado, solicitando 
informações a respeito do deferimento de um requerimento remetido 
anteriormente; o segundo, do presbítero secular Jerônimo Carneiro Giraldes, 
solicitando a sua nomeação como conservador, provisor e vigário-geral do Balio de 
Leça, pertencente ao distrito da Relação do Porto; o terceiro, do bispo do Porto, [D. 
Antônio de São José de Castro], solicitando a isenção da cobrança da redízima ao 
património da Sé do Porto, devendo ser corrigida a lei de 1773, que assim o obriga; 
o quarto, do cadete da 2ª companhia do regimento de Infantaria da praça de 
Cascais, Albano de Sousa Henriques Rebelo, solicitando provimento no posto de 
tenente de um dos regimentos da Ásia ou de África; o quinto, do juiz e irmãos da 
Real Irmandade dos Escravos de Nossa Senhora do Rosário do Barreiro, solicitando 
provisão para que os seus procuradores em terras do Brasil, eclesiásticos ou não, 
possam exercer os seus deveres económicos; o sexto, do religioso e pregador 
jubilado da Ordem dos Menores Observantes de São Francisco do Porto, padre frei 
João de Santa Teresa de Jesus, solicitando licença para embarcar como capelão de 
navios da frota do Brasil, a fim de adquirir o sustento necessário para as suas duas 
filhas donzelas; o sétimo, do provedor e mesários da Real Irmandade e hospital de 
Nossa Senhora da Vitória, solicitando por empréstimo um mastro e um cabrestante 
do Arsenal da Ribeira, necessários às obras da sua igreja; o oitavo, da regente e 
religiosas do recolhimento de Nossa Senhora dos Anjos, solicitando que se coloque 
verba e apostilha num padrão de juro real que lhes pertence; o nono, do religioso da 
Ordem dos Menores Observantes da Província de Portugal, frei Manuel de Santa 
Águeda Marques, solicitando licença para embarcar num navio português, de 
modo a socorrer as necessidades da sua indigente família; o décimo, dos religiosos 
da Congregação da Ordem Terceira de São Francisco e capelães da Armada Real, 
solicitando aumento de soldo; e o décimo primeiro das religiosas do convento de 
Santa Clara de Santarém, solicitando que se aprontem dois escaleres dos maiores no 
Cais do Sodré, para que, pelas 8 horas da manhã do dia 16 do corrente, possam 
retirar-se para o seu mosteiro. 
Anexo: lembrete, requerimentos, certidões, atestados, instrumento de justificação 
cível. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 1. 
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2-  1802, Novembro, 15 – 1821, Outubro, 27, Lisboa 
CONSULTAS (2) a primeira, do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. João, 
sobre o requerimento da regente e religiosas do recolhimento de Nossa Senhora dos 
Anjos, solicitando que se coloque verba e apostilha num padrão de juro que lhes 
pertence; e a segunda, da Junta da Fazenda da Marinha ao rei [D. João VI], sobre a 
esmola de lenha anual requerida pela abadessa e religiosas Capuchas de Nossa 
Senhora dos Mártires de Sacavém. 
Anexo: requerimento, certidões, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 2. 
 

3-  [ant. 1803, Abril, 19] – 1805, Setembro, 2, [Lisboa], Louriçal, Coimbra, Lisboa 
OFÍCIOS (6), os dois primeiros, que são minutas, do [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], Visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], para o [oficial-maior da Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre a resposta a dar aos bispos de 
Leiria e do Algarve a respeito dos benefícios públicos do aproveitamento das 
rendas de uma Mitra, e o aviso a remeter ao intendente dos Armazéns para que 
informe sobre o resultado do exame realizado às madeiras provenientes dos Reais 
Pinhais; os restantes quatro, dirigidos ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e 
Souto Maior], sendo o terceiro do procurador-geral da Província do convento de 
Santo Antônio de Lisboa, frei Francisco de Santo Antônio, sobre as injustiças 
encontradas no requerimento de frei João de São José Cupertino; o quarto, da 
abadessa do mosteiro do Louriçal, soror Maria de Nossa Senhora, solicitando 
ordens para que no Real Erário se proceda ao pagamento das côngruas em atraso; o 
quinto, do prior-geral do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, D. Antônio da 
Senhora da Graça, sobre a eleição do assistente do Real Mosteiro de São Vicente, 
frei Miguel de Nossa Senhora das Dores, como procurador-geral em Lisboa das 
religiosas do Real Convento do Louriçal; e o sexto, do tesoureiro capelão da igreja 
das Chagas de Lisboa, padre frei João Amaro da Silva, queixando-se dos prejuízos 
que tem causado a intromissão do patrão-mor na gestão da referida igreja, sendo 
por isso necessária protecção régia. 
Anexo: ofícios, relações, requerimento, lembretes, apontamentos, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 3. 
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4-  1805, Janeiro, 12 – 1831, Dezembro, 24, Paço de Arcos, [Lisboa], Lisboa, Queluz 
AVISOS (3) e OFÍCIOS (2), o primeiro, do desembargador suplente de Mafra, João 
Anastácio Ferreira Raposo, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], sobre a colocação de um sino de 500 arrobas na vintena nas torres do Real 
Convento de Mafra; o segundo, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], conde de Sub-serra, [Manuel Inácio Pamplona Côrte-Real], aos lentes da 
Academia Real da Marinha, sobre a licença régia concedida ao tenente de 
Caçadores n.º 12 Rodrigo Antônio de Lima para frequentar os Estudos Matemáticos 
da Real Academia da Marinha e ser admitido à matrícula e frequência do 1º ano; o 
terceiro, minuta de um ofício do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, conde de Bastos, José Antônio de Oliveira Leite de Barros], ao ministro 
dos Negócios da Guerra, [Conde de São Lourenço, Antônio José de Melo e Silva 
César e Meneses], sobre a demissão de João Salustram [sic] Brandão de Castro; o 
quarto, um ofício do [ministro dos Negócios da Guerra], conde de São Lourenço, 
[Antônio José de Melo e Silva César e Meneses], ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Bastos, [José Antônio de Oliveira Leite 
de Barros], sobre a ordem dada ao tenente-general encarregado do governo das 
Armas da Corte e Província da Estremadura para receber e conduzir ao respectivo 
corpo o soldado desertor do 1º regimento de Infantaria de Lisboa, José Henriques; e 
o quinto, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde de 
Bastos, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], ao governador e capitão-general 
da capitania de Moçambique, Paulo José Miguel de Brito, sobre a prorrogação da 
licença concedida ao tenente de Infantaria daquela capitania, José Homem da 
Cunha de Eça, por motivo de doença. 
Anexo: lembretes, sobrescritos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 4. 
 

5-  1811, Outubro, 2, Lisboa 
AUTO PRECATÓRIO de levantamento de penhoras passado a pedido da abadessa 
e religiosas do Real Mosteiro de São Dinis de Odivelas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 5. 
 

6-  1816, Março, 26 – 1820, Outubro, 12, Lisboa 
OFÍCIOS (2) ao [governador do Reino, secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel 
Pereira Forjaz [Coutinho], o primeiro, do capitão-tenente do Arsenal Real da 
Marinha, Teodoro José Laurentino, sobre as diligências tomadas para prender o 
degredado Manuel Rodrigues Branco, que havia fugido do brigue “Ligeiro”; e o 
segundo, de frei Luís José da Costa Couto, remetendo mapa dos religiosos 
sacerdotes do convento de Jesus de Lisboa. 
Anexo: mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 6. 
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7-  [post. 1816, Julho, 9] – [ant. 1823, Novembro, 15] 
REQUERIMENTOS (12) ao rei [D. João VI], o primeiro, do administrador dos 
Órfãos Expostos e do recolhimento de Santa Margarida de Cortona, Antônio 
Joaquim dos Santos, solicitando um pequeno escaler de cinco homens para 
transportar os mantimentos, gêneros e água da fonte da Pipa, que lhe são 
necessários; o segundo, do abade-geral e esmoler-mor [do mosteiro de Alcobaça], 
solicitando o acréscimo de 300 cerneiros [paus obtidos a partir da parte interior e 
mais dura do tronco das árvores] aos paus encomendados para as obras do seu 
mosteiro; o terceiro, da comendadeira do Real Convento de Santos da Ordem 
Militar de Santiago de Espada, solicitando alguns instrumentos para facilitar o 
transporte dos materiais necessários às obras de reedificação da igreja matriz de 
Nossa Senhora da Oliveira da vila de Canha; o quarto e o nono, dos festeiros da 
festividade de Nossa Senhora da Piedade do Cruzeiro de Lisboa e da imagem do 
Senhor Jesus da Agonia, solicitando o empréstimo pelo Arsenal Real da Marinha de 
algumas velas velhas e uma bandeira portuguesa para guarnecer a roda do dito 
cruzeiro, e de um toldo para colocar na porta da capela de Nossa Senhora de 
Monserrate; o quinto, do coveiro da freguesia de Nossa Senhora da Encarnação, 
José Miguel da Luz, solicitando que se consulte sobre a pretensão do suplicante em 
exercer o seu ofício no convento de São Pedro de Alcântara; os sexto, sétimo e 
oitavo, dos religiosos do convento de São José, do convento de Nossa Senhora da 
Piedade de Caparica e das religiosas do Real Mosteiro de Nossa Senhora da 
Conceição dos Mártires de Sacavém, solicitando esmola em dinheiro e gêneros 
(madeiras) e o pagamento de côngruas anuais para o seu sustento; o décimo e o 
décimo primeiro, da abadessa do mosteiro de Nossa Senhora da Nazaré, da Ordem 
de São Bernardo, e do abade do mosteiro de São Bento da Saúde, solicitando 
providências para que se passem certidões das dívidas que os seus mosteiros têm 
para com a Fazenda Real; e o décimo segundo, da abadessa e religiosas do convento 
de Aracoeli da vila de Alcácer do Sal, solicitando licença para proceder ao desbaste 
de algumas madeiras de um pinhal que lhes pertence no montado de Arapouca, na 
margem esquerda do rio Sardão. 
Anexo: requerimentos, certidões, avisos (cópias), instrumento cível de vistoria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 7. 
 

8-  ����1819, Janeiro, 3, Lisboa 
OFÍCIO (minuta) ao [deputado da Mesa da Consciência e Ordens no Brasil], 
visconde de Vila Nova da Rainha, [Francisco José Rufino de Sousa Lobato], 
remetendo papéis do expediente da Junta da Casa e Estado do Infantado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 8. 
 

9-  1822, Junho, 19, [Lisboa] 
MAPAS (2) dos religiosos existentes no convento de Jesus [de Lisboa] em 22 de 
Fevereiro de 1822. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 9. 
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10-  1823, Agosto, 29 – 1828, Agosto, 19, Cabo Verde, Moçambique 
CARTAS PATENTES (7) de provimento, a primeira, do tenente da 2ª companhia do 
regimento de Milícias da ilha da Boa Vista [da capitania de Cabo Verde], Joaquim 
Hipólito Livramento, no posto de capitão da mesma companhia; a segunda, do 
sargento-mor graduado de Milícias da capital de Moçambique, Antônio Antunes de 
Melo, no posto de tenente-coronel por comissão agregado ao corpo criado naquela 
capital; a terceira, de Antônio Mariano Firmino, no posto de capitão-mor das ilhas 
de Mafureme [sic] do distrito da vila de Inhambane; a quarta, do capitão-mor das 
cabeceiras e coronel graduado do regimento de Milícias da cidade de Moçambique, 
Teodorico José de Abranches, no posto de coronel efectivo por comissão do referido 
regimento de Milícias; a quinta, do capitão da 5ª companhia do batalhão de 
Infantaria da cidade de Moçambique, Isidro Xavier Ferreira, no posto de major por 
comissão da mesma companhia; a sexta, do capitão da 3ª companhia de Milícias da 
vila de Inhambane, João da Silva Rujo, no posto de sargento-mor graduado da 
mesma Milícia e vila; e a sétima, do capitão do corpo de Milícias, Anselmo José de 
Nascimento, no posto de tenente-coronel de Milícias agregado por comissão na 
capital de Moçambique. 
Obs.: documentos em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 10. 
 

11-  [post. 1825, Abril, 20] – [ant. 1828, Setembro, 9] 
REQUERIMENTOS (4) os três primeiros, ao rei [D. João VI]: o primeiro, do 
guardião e religiosos do convento de Nossa Senhora da Piedade de Caparica da 
Província da Arrábida, solicitando a concessão de 30 carradas de lenha do Pinhal 
dos Medos para sustento do referido convento, conforme o costume anual; o 
segundo, do abade-geral do mosteiro de São Bernardo, em Alcobaça, solicitando 
ordens para que se lhe pague pela Administração dos Reais Pinhais de Leiria o que 
falta da esmola concedida; o terceiro, do monge de São Jerônimo do Real Mosteiro 
de Belém, frei Antônio da Costa Soares, solicitando a sua admissão como capelão 
efectivo agregado ao 2º batalhão da Real Brigada da Marinha, com o vencimento 
competente; e o quarto, do reitor dos religiosos Paulistas da cidade de Lisboa ao rei 
[D. Miguel], solicitando ordens régias para que na Ribeira das Naus se facultem os 
aparelhos necessários para a reparação do tecto da igreja do referido convento, bem 
como licença a Joaquim José do Carmo, homem pardo, para realizar as ditas obras. 
Anexo: provisão (cópia), requerimento, aviso, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 11. 
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12-  1825, Maio, 20 – 1826, Outubro, 27, Lisboa 
AVISO (1) e OFÍCIOS (2) o primeiro, do [secretário de Estado dos Negócios do 
Reino], José Joaquim de Almeida de Araújo Correia de Lacerda, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Joaquim José Monteiro Torres, 
determinando que se apronte um navio da Coroa para se ver e ouvir os sinais que 
soarem do largo da igreja de São Domingos na manhã de quinta-feira, dia 2 de 
Junho do corrente, durante a celebração da procissão do Corpo de Deus; o segundo, 
um ofício ao [ministro dos Negócios da Guerra], conde do Rio Pardo, [D. Diogo de 
Sousa], determinando que o Conselho Ultramarino esteja presente no dia 28 do 
corrente, pelas 4 horas da tarde, na basílica de Santa Maria, para acompanhar a 
procissão em desagravo ao Santíssimo Sacramento, que percorrerá o trajecto até à 
igreja de São Domingos, conforme decreto de 6 de Março do corrente ano assinado 
pela princesa regente D. Isabel Maria; e o terceiro, um ofício do [ministro dos 
Negócios da Guerra], conde do Rio Pardo, [D. Diogo de Sousa], ao [governador de 
Armas do Algarve e conselheiro do Conselho Ultramarino], barão da vila da Praia, 
[Francisco de Borja Garção Stockler], solicitando que justifique a sua ausência nas 
sessões do referido Conselho a partir do dia 27 de Outubro, uma vez que deverá 
assistir, na qualidade de par do Reino, às celebrações da missa do Espírito Santo na 
igreja patriarcal, as quais terão início no dia 30 do corrente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 12. 
 

13-  1827, Fevereiro, 28, Santo Antônio de Varatojo 
OFÍCIO do guardião do seminário de Santo Antônio de Varatojo, frei Luís do 
Patrocínio, ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Antônio 
Manuel de Noronha, apresentando as justificações que o impedem a ele e a outros 
missionários do referido seminário de cumprir as ordens da princesa regente [D. 
Isabel Maria], expedidas por aviso do dia 24 do corrente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 13. 
 

14-  [ant. 1827, Maio, 17] 
REQUERIMENTO do patrão de escaler Bernardo Mendes ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar Antônio Manuel de Noronha], solicitando o 
envio de ordens para que o conselheiro inspector disponibilize um escaler 
necessário para o transporte da imagem de Nossa Senhora da Arrábida no dia 21 do 
corrente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 14. 
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15-  [ant. 1827, Junho, 12 – Novembro, 29] 
REQUERIMENTOS (3) à princesa regente [D. Isabel Maria], o primeiro, do pároco 
da freguesia de Marinha Grande, na comarca de Leiria, padre Bernardino de Sena e 
Sousa, solicitando a concessão de algumas madeiras dos Reais Pinhais para a 
reconstrução da sua igreja e do retábulo da capela-mor, destruídos pela invasão de 
1810; o segundo, do prefeito e oficiais da mesa da Irmandade do Glorioso Arcanjo 
São Miguel e Almas da igreja paroquial de Nossa Senhora dos Mártires da cidade 
de Lisboa, solicitando certidão do Conselho Ultramarino, pela qual se ateste a 
inexistência de lances num padrão de juro por parte dos suplicantes; e o terceiro, de 
Antônio Rodrigues Ribeiro, natural da vila de São Martinho, na comarca de 
Alcobaça, solicitando ordens para levantar o embargo interposto pelo 
administrador dos Reais Pinhais de Leiria ao terreno e casa que o suplicante aforou 
ao Real Mosteiro de Alcobaça, por serem falsas as alegações do dito administrador e 
o suplicante inocente. 
Anexo: requerimento, relação, memória (extrato), instrumento de pública forma, 
auto de justificação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 15. 
 

16-  [ant. 1828, Outubro, 6] – [ant. 1829, Outubro, 22] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. Miguel], o primeiro, da abadessa e madres 
religiosas do mosteiro de Santa Apolônia, solicitando se lhes prorrogue a atribuição 
da esmola de um barco de lenha dos pinhais de São Martinho; o segundo, da mesa 
da Irmandade do Santíssimo Sacramento da paroquial de São Jorge, em Arroios, 
solicitando a dispensa por três meses do oficial entalhador do Arsenal Real da 
Marinha, José Silvestre, a fim de concluir a obra da igreja da sua paróquia; o 
terceiro, do prior e religiosos do Real Mosteiro de São Vicente de Fora, solicitando 
certidão da Secretaria da Marinha, pela qual se confirme a doação da fragata 
“Pérola”; o quarto, do procurador, juiz e oficiais da igreja da vila de Monte Real, no 
Bispado de Leiria, solicitando a concessão de madeiras dos Reais Pinhais para a 
reconstrução da dita igreja; o quinto, do remador do escaler das Obras Públicas, 
Fernando Alves, solicitando a admissão como servente dos armazéns do Arsenal 
Real da Marinha, atendendo ao seu débil estado de saúde e a necessidade de prover 
o sustento da família; e o sexto, do pároco da freguesia de Nossa Senhora dos 
Milagres da Vieira, no Bispado de Leiria, padre Manuel Antônio Crespo, solicitando 
a concessão de alguns cerneiros [paus obtidos a partir da parte interior e mais dura 
do tronco das árvores] dos Reais Pinhais para o conserto da sua igreja. 
Anexos: informação, relações, atestações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 16. 
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17-  ����1830, Janeiro, 8 – 22, Lisboa 
CARTAS (5) do desembargador corregedor do bairro de Remolares, Francisco de 
Paula Brito e Barros Vilar, ao rei [D. Miguel], as primeira, segunda, terceira e 
quinta, remetendo os termos de juramento assinados pelo capitão do bergantim 
português “Santo Amaro”, Francisco de Fonseca Rego, e pelo capitão do bergantim 
português “Quatro Irmãos”, José Inácio Ferreira de Carvalho, vindos da Bahia, e 
pelo capitão da escuna portuguesa “Conceição Flor do Mar”, José Pereira Lobo, e 
pelo capitão do bergantim português “Elisa”, João de Oliveira e Silva, vindos do 
Pará; e a quarta, dando conhecimento do processo feito ao bloqueio da ilha Terceira. 
Anexo: termos de juramento, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 17. 
 

18-  ����1830, Janeiro, 9 – 1831, Junho, 14, Lisboa, [Funchal] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. Miguel], o primeiro, da abadessa e religiosas do 
convento de Santa Apolônia, solicitando passagem de novos avisos para receberem 
a lenha concedida como esmola; o segundo, do procurador e mais oficiais da igreja 
de São Lourenço de Carvide, no Bispado de Leiria, solicitando a concessão de 
algumas madeiras dos Reais Pinhais, necessárias para a conclusão da obra da 
capela; o terceiro, do escrivão extranumerário da Armada Real, Gervásio Gonçalves 
Lobato, solicitando a concessão do soldo em terra correspondente ao lugar de 
escrivão de fragata ou a nomeação do suplicante como escrivão do número de 
fragata ou de nau, por se acharem vagos; o quarto, do juiz e irmãos da mesa da 
Irmandade de Nossa Senhora da Piedade e Chagas de Cristo da Corporação dos 
Homens do Mar, solicitando a entrega pelo Arsenal Real da Marinha de uns panos 
de belbute preto [pano semelhante ao veludo] vindos da Bahia, por serem 
necessários para o serviço e culto da referida Irmandade; e o quinto, do capitão de 
mar-e-guerra e comandante da fragata “Diana” José Maria Monteiro, solicitando a 
promoção ao posto de chefe de divisão graduado da Armada Real. 
Anexo: requerimento, lembrete, requerimento (cópia), relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 18. 
 

19-  1830, Fevereiro, 1 – Março, 7, Luanda, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, conde de 
Bastos, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, do capitão-tenente 
Rodrigo José da Cunha, informando a respeito do estado atual da guarnição do 
bergantim “Tejo”; e o segundo, do corregedor Francisco Teodoro Infante da Cunha, 
sobre o requerimento dos marinheiros da tripulação do iate “Bella Maria”, que 
naufragaram na ilha da Madeira durante a viagem para a França e regressaram a 
Lisboa no bergantim “Restaurador”. 
Anexo: mapa, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 19. 
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20-  1830, Maio, 5, Leiria 
CAUTELA do Correio de Lisboa sobre uma carta remetida pelo administrador dos 
Reais Pinhais, via Real Seguro, para o [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, conde de Bastos, José Antônio de Oliveira Leite de Barros]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 20. 
 

21-  1830, Maio, 24, Lisboa 
INFORMAÇÃO sobre o envio pela Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, 
de um ofício para a Secretaria de Estado da Marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 21. 
 

22-  [ca. 1830, Julho, 30] 
RELAÇÃO de cartas patentes de provimento em vários postos militares nas 
capitanias de Cabo Verde e Moçambique, com datas de 22 de Maio de 1826 a 7 de 
Fevereiro de 1828, as quais foram entregues por João Baptista em 30 de Julho de 
1830, para serem despachadas nos diferentes tribunais. 
Anexo: cartas patentes. 
Obs.: documentos em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 22. 
 

23-  [ant. 1831, Março, 11] – [ant. 1832, Maio, 24] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro, da abadessa e religiosas do Real Mosteiro de 
Nossa Senhora da Quietação das Flamengas de Alcântara ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, visconde de Torres Novas, Antônio César de 
Vasconcelos Correia], solicitando se lhes prorrogue a concessão de uma esmola de 
lenha; o segundo e o terceiro ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, Agostinho José Freire]: o segundo, do juiz e mesários do Real Sírio de 
Nossa Senhora da Arrábida, solicitando um escaler para conduzir a sagrada 
imagem da santa e os referidos mesários à serra da Arrábida; e o terceiro, do prior e 
devotos da milagrosa imagem de Santo Antônio da igreja paroquial de São Jorge de 
Arroios, solicitando uma vela grande e cinco ou seis bandeiras para toldo da 
barraca dos leilões, no dia dos festejos da sua igreja. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 23. 
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24-  [ant. 1831, Julho, 15] – [ant. 1832, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. Miguel], o primeiro, do abade do mosteiro de São 
Bento da Saúde de Lisboa, solicitando licença para o corte de madeiras nos pinhais 
e montados da herdade denominada Porto de São Bento, de que o mosteiro é 
proprietário em Alcácer do Sal; o segundo, da abadessa e religiosas Capuchas do 
Real Convento de Nossa Senhora da Conceição dos Mártires de Sacavém, 
solicitando um aviso para que no Arsenal Real da Marinha se apresse o envio de 
uma barcada de lenha, que lhes é necessária; o terceiro, dos irmãos mesários da 
Irmandade do Divino Espírito Santo do lugar de Carnide, solicitando um toldo e 
oito bandeiras do Arsenal Real da Marinha para o arraial da sua ermida; o quarto, 
do juiz, o duque de Lafões, [D. Segismundo Caetano Álvares Pereira de Melo], e 
irmãos da Irmandade do Santíssimo Sacramento de São Bartolomeu de Lisboa, 
solicitando o empréstimo de 10 bandeiras do Arsenal Real da Marinha para a festa 
da sua igreja; e o quinto, do negociante matriculado na Praça de Lisboa José Nunes 
da Silveira, solicitando licença para fazer os consertos de que necessita o seu navio 
“Carolina” na própria arrumação [?], defronte do estaleiro da Boavista. 
Anexo: lembretes, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 24. 
 

25-  ����[post. 1834, Setembro, 30] 
REQUERIMENTO do encarregado da Real Fazenda a bordo do brigue “Conde de 
Vila Flor”, João Inácio Viana, à rainha [D. Maria II], solicitando a promoção como 
comissário do navio, visto que, em 1831, serviu no Consulado português no Rio de 
Janeiro. 
Anexo: aviso. 
Obs.: a data indicada corresponde ao início do reinado de D. Maria II. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 25. 
 

26-  [post. 1900, Junho] 
LISTA de nomeações para vários postos militares na Índia Portuguesa, África, 
Macau e Timor, a partir de 1893. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 42-A, pasta 26. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 43 (1675-1795) 
N.º de pastas descritas: 28 
Assuntos: tratados; coutadas; regimentos; permissões e licenças para pedir esmolas no Brasil; 
nomeações de militares; tratados de aliança e comércio com Inglaterra; panos de lã; médicos 
estrangeiros na Corte portuguesa; funcionários da Secretaria de Estado da Marinha; causas 
no Conselho Ultramarino; assentamento de juros no Conselho Ultramarino. 
 

1-  1675, abril, 24 – [post. 1770] 
REGIMENTOS (3 cópias) das coutadas da serra de Sintra, da vila de Muge e de 
Almeirim. 
Obs.: documentos em mau estado. O terceiro é uma cópia do século XVIII, do 
punho do oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar João Filipe 
da Fonseca, embora a data que aparece no documento seja a de 1565. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 1. 
 

2-  1703, dezembro, 27 – 1704, março, 13 
TRATADOS (2) (cópias de artigos) o primeiro, de comércio, entre a sereníssima 
senhora rainha da Grã-Bretanha, [Ana I], e o sereníssimo senhor D. Pedro [II], rei 
de Portugal e dos Algarves; e o segundo, entre Portugal e a Inglaterra, assinado em 
13 de março de 1704, sobre a introdução dos panos de lã e mais lanifícios da 
Inglaterra em Portugal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 2. 
 

3-  ���� [post. 1704, fevereiro] – [ant. 1750] 
PARECERES (3) o primeiro, sobre os contratos do sal do Brasil; o segundo, sobre o 
requerimento de Antônio da Rosa, preso na cadeia do Limoeiro, que pede para ser 
solto ao cuidado de fiéis carcereiros, visto estar doente; e o terceiro, sobre as 
demarcações e as medições necessárias, oferecidas pelos engenheiros, com respeito 
à coutada de Sintra. 
Anexo: aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 3. 
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4-  1708, abril, 2 – junho, 1 
CARTAS PARTICULARES (2) a primeira, uma tradução de carta escrita em 
alemão pelo secretário e conselheiro do Sacro Império Romano[-Germânico], o Sr. 
Henrique Günter, dirigida ao médico da Corte portuguesa; e a segunda, uma 
tradução do alemão para o português da carta original que a condessa de Breiner, 
camareira-mor da arquiduquesa de Áustria e futura rainha de Portugal, [D. Maria 
Ana Josefa Antônia], passou ao Dr. João Valentim Kauppers. 
Obs.: sobre João Valentim Kauppers, ver AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 29 e 
requerimento em AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 9, em que se trata da confirmação 
da carta e atestado passados pela rainha D. Maria Ana de Áustria e sua aia, 
declarando que o suplicante foi nomeado médico da Câmara Real; que passou a 
Viena em 1708, por ordem da dita rainha, lá tendo sido agregado ao Colégio 
Médico; que se tornou fidalgo e conselheiro da rainha, tendo vindo com ela para 
Portugal quando do seu matrimônio com D. João V; e que se confirme que as 
traduções para a língua portuguesa dos documentos que trouxe da Áustria são 
verdadeiras, bem como tudo o que diz em seu requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 4. 
 

5-  ����[ant. 1724, Maio, 24] – [ant. 1774, Dezembro, 5] 
REQUERIMENTOS (7) os cinco primeiros, ao rei D. João V, e os dois últimos, ao rei 
D. José [I]: o primeiro, do juiz e mordomos da Confraria de Nossa Senhora da 
Graça da Porta do Vale da vila de Óbidos, solicitando se lhes faculte provisão para 
que os mordomos possam pedir esmola no Rio de Janeiro e em Minas Gerais; o 
segundo, da madre prioresa do convento de Santo Alberto da cidade de Lisboa, 
solicitando licença para pedir esmolas nas conquistas; o terceiro, de D. Antônia 
Maria de Araújo e Barros, solicitando que a mercê anteriormente concedida a sua 
filha, entretanto falecida, seja dada ao genro Antônio de Macedo Paes, casado com 
sua outra filha, D. Leonarda Maria da Silva; o quarto, de Manuel de Bastos Viana, 
contratador do sal da América, que quer oferecer um libelo contra o 
desembargador e procurador da Fazenda da repartição do Conselho Ultramarino, 
sobre dependências do mesmo contrato; o quinto, do provedor e irmãos da mesa 
da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, solicitando licença para que possam 
pedir esmolas em Minas Gerais; o sexto, da regente e recolhidas no recolhimento 
de Nossa Senhora da Encarnação e Carmo, suplicando autorização para receber 
esmolas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás; e o sétimo, de José Joaquim de 
Seixas, solicitando a realização de devassa sobre incêndios ocorridos nas matas 
coutadas da vila de Óbidos. 
Anexo: sentença de justificação; bilhete; certidão; autos de devassa; carta de 
padrão. 
Obs.: inserido no terceiro requerimento, um decreto de D. João V (documento em 
pergaminho). 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 5. 
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6-  ����[ant. 1724, junho, 22] – [1826] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro (fragmento), [de Luís Peixoto da Silva] ao rei D. 
João V, solicitando um hábito de Cristo com tença, em remuneração dos seus 
serviços e para ajuda do dote de sua filha; e o segundo, do contratador do sal do 
Brasil, Bartolomeu Lopes da Paz, solicitando certidão das provisões e mais 
despesas para o despacho do navio “Nossa Senhora da Madre de Deus e São José”, 
que seguia para o Brasil [Bahia e Rio de Janeiro]. 
REPRESENTAÇÃO (cópia) de José David Henriques, Antônio Marcelino dos 
Santos e José Antônio David Henriques à [regente] D. Isabel Maria, solicitando a 
isenção do cumprimento de ordem para servirem no lugar de porteiro da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar. 
Anexo: parecer; certidões. 
Obs.: documentos em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 6. 
 

7-  ����1738-1773 
RELAÇÕES (10) a primeira, dos couros pagos da Colônia [do Sacramento]; a 
segunda, a terceira e a quarta, dos batedores que serviram ao rei [D. José I] na 
jornada de Salvaterra; a quinta, das pessoas que têm gado que costuma pastar nas 
coutadas de Almeirim; a sexta, das atalhadas [faixas de terreno] da coutada de 
Salvaterra; a sétima e a oitava, dos batedores que serviram ao rei [D. José I] na 
jornada de Salvaterra; a nona, das principais coutadas em que o rei [D. José I] caça, 
sendo elas, nomeadamente, Salvaterra, Muge, Almeirim, Benavente, Samora, 
Pancas, Belmonte e Pinheiro; e a décima, das pessoas que forneceram areia para o 
conserto de pontes e calçadas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 7. 
 

8-  1744, março, 17, Lisboa – 1774 
CARTAS (2) a primeira, do escrivão do tribunal do Conselho Ultramarino, Luís 
Gomes Leitão, sobre os juros pertencentes a D. João Rolim de Moura e outros 
assentamentos feitos no livro do assentamento dos juros do Conselho Ultramarino; 
e a segunda do [secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre, sobre não se terem expedido ordens ao bacharel José Bernardo Coutinho, 
quando este serviu no lugar de corregedor da Torre de Moncorvo. 
Anexo: lista, aviso, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 8. 
 

9-  [1744] 
CARTAS PARTICULARES de um português para um seu amigo castelhano, o qual 
lhe remetera a cópia da “Sátira” que em Espanha se espalhara contra o Ministério 
de Portugal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 9. 
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10-  ����1746, maio, 2, Lisboa – 1757, Fevereiro, 17, Lisboa 
CERTIDÕES (4) do escrivão do tribunal do Conselho Ultramarino, Luís Gomes 
Leitão, denominando os capelães dos navios que vão para o Brasil. 
Anexo: conhecimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 10. 
 

11-  1747, dezembro, 14, Lisboa – 1752, Março, 10, Salvaterra 
DECRETOS (2 cópias) o primeiro, do rei [D. João V], ordenando que se faça 
escritura de venda das terras próximas a vila de Mafra para a Fazenda Real e que 
os seus proprietários fiquem isentos do pagamento das sisas; e o segundo, do rei 
[D. José I], ordenando que nas contas do Reino e Casa o almoxarife da Casa das 
Obras dos Paços da Ribeira e os mais dos outros paços não levem em despesa 
ajuda de custo alguma mandada dar pelo provedor do mês de Janeiro em diante. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 11. 
 

12-  1748, julho, 23 – 1757, novembro, 3, [Lisboa] 
CARTAS (2) dos secretários do Conselho Ultramarino, Manuel Caetano Lopes de 
Lavre e Joaquim Miguel Lopes de Lavre, respectivamente, a primeira, ao rei D. 
João V e a segunda ao rei D. José I, informando o requerimento de Francisco 
Ferreira de Lima, que foi corregedor do crime do bairro do Mocambo, no qual 
pede certidão em como exerceu seu cargo; e o segundo, sobre o requerimento de 
Henrique José de Mendanha Benevides, que ocupou o lugar de juiz de fora, para se 
passar certidão em como exerceu seu cargo. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 12. 
 

13-  ����1749, novembro, 12 – [post. 1754, abril, 18] 
INFORMAÇÕES (2) a primeira, sobre a corveta “Nossa Senhora do Bom Sucesso e 
Santa Ana”, que vai para Angola, estar apta a fazer viagem no que toca ao 
Conselho Ultramarino; e a segunda, informando que Manuel Gonçalves Lisboa 
tem servido ao rei durante mais de 24 anos, com praça de soldado granadeiro e 
ajudante supra das vilas de Serinhaém e Porto Calvo [capitania de Pernambuco]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 13. 
 

14-  1751 – 1752 
APONTAMENTOS do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar 
Diogo de Mendonça Corte Real: minutas de avisos para o tesoureiro da Casa da 
Moeda entregar uma quantia em dinheiro ao almoxarife da mesma Casa, para 
pagamentos diversos relativos às obras; minutas de decretos concedendo mercês e 
serventias de cargos; sobre requerimentos; etc. 
Anexo: lembretes, requerimentos, escritos, relatórios. 
Obs.: alguns dos apontamentos são do punho de Gonçalo José da Silveira Preto, 
procurador da Fazenda do Conselho Ultramarino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 14. 
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15-  1752, Maio, 12 – Maio, 18, Lisboa 
OFÍCIOS (10) ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, Diogo de Mendonça Corte Real: o primeiro, sobre a substituição do 
sargento granadeiro por Agostinho José Franco; o segundo, mandando remeter o 
parecer incluso; o terceiro, informando que, para as expedições, devem seguir 
oficiais nos regimentos; o quarto, informando que Fernando de Sousa Pereira disse 
não poder ir na expedição sem que o rei desse o que lhe havia sido solicitado; o 
quinto, do [secretário de Estado do Reino e Mercês], Pedro da Mota e Silva, 
restituindo um aviso, com parecer, e outra “papelada”; o sexto, informando sobre 
o andamento de casos devidos ao Conselho; o sétimo, sobre a prisão de Bernardino 
Franco da Costa, que foi apanhado a roubar no armazém da fazenda da Alfândega; 
o oitavo, informando que participou ao coronel José de Vasconcelos a comissão 
para que havia sido designado; o nono, informando sobre o andamento de casos 
devidos ao Conselho; e o décimo, sobre uma petição assinada pelos oficiais 
engenheiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 15. 
 

16-  1752, Maio – 1793, Dezembro, 30, Elvas 
AVISO (cópia) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Diogo de Mendonça Corte Real, autorizando que se façam 
nomeações para o posto de capitão e para postos sulbaternos quando vagarem; 
CARTA PARTICULAR informando a situação das coutadas e da tapada da Casa 
de Bragança. 
Anexo: certidão (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 16. 
 

17-  1753, Agosto, 29 – 1756, Maio, 5 [Lisboa] 
DECRETOS (2) do rei D. José [I], o primeiro, fazendo mercê a João Pereira Caldas, 
filho primogênito de Gonçalo Pereira Lobato de Sousa, da Alcaidaria-mor do 
castelo da Piconha, no concelho de Montalegre; e o segundo, nomeando Sebastião 
José de Carvalho e Melo, que ocupava o lugar de secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, para o de secretário de Estado dos Negócios do 
Reino, por falecimento de Pedro da Mota e Silva. 
Obs.: o castelo da Piconha, de que só restam as ruínas, encontra-se no outeiro da 
Almena, a Leste da actual freguesia de Tourém, no município galego de Calvos de 
Randín, Espanha. Na margem esquerda do rio Salas, era a cabeça das Terras da 
Piconha, defendendo ainda o Couto Misto, formado pelas aldeias de Rubiás, 
Meaus e Santiago; passou para o domínio espanhol pelo Tratado de Lisboa de 
1864. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 17. 
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18-  1758, Março, 3, [Lisboa]– 1774, Novembro, 25 
OFÍCIOS (2) (cópias) o primeiro, do [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra] D. Luís da Cunha Manuel, ao monteiro-mor do Reino, 
[duque de Aveiro, D. José Mascarenhas], informando que os moradores das 
coutadas de Sintra e Colares solicitaram tirar mato para seu uso próprio; e o 
segundo, a Luís Pinto de Sousa, sobre as diferenças entre algumas patentes da 
Marinha de Portugal e suas singularidades (por exemplo, não há diferença entre a 
patente de capitão de fragata e a de capitão de nau de linha). 
Anexo: ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 18. 
 

19-  1758, Maio, 11 – 1770, Janeiro, 30, Sintra, Lisboa 
OFÍCIOS (10) o primeiro, do juiz das coutadas de Sintra, Antônio Ribeiro de 
Siqueira [Riba...], sobre pesquisa nos cartórios das coutadas da origem da coutada 
da Serra e do casal do Camejo. Do segundo ao oitavo, do monteiro-mor [do Reino, 
duque de Aveiro, D. José Mascarenhas]: o segundo, ao marquês de Marialva, [D. 
Diogo de Noronha], informando que os moradores das coutadas de Sintra e 
Colares solicitaram tirar mato para seu uso próprio; do terceiro ao sexto, ao 
[secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], D. Luís da Cunha 
Manuel, remetendo diversas contas: uma do juiz das coutadas de Sintra; três do 
juiz e oficiais de Almeirim relativas aos jogos que lá houvera; do monteiro-mor de 
Santarém; e duas inclusas do juiz das coutadas e couteiro de Salvaterra [de Magos], 
João da Silva e Brito; o sétimo, ao juiz das coutadas de Salvaterra [de Magos], sobre 
umas cabras que saíram da coutada; e o oitavo, ao [secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra], D. Luís da Cunha Manuel, remetendo as 
contas do monteiro-mor da serra de Sintra e do juiz das coutadas desta vila. O 
nono (tradução), do cardeal Pallavicini ao [secretário de Estado do Reino e 
Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre uma encíclica 
e jubilo papal concedido ao reino de Portugal. E o décimo, do [secretário de Estado 
do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre a forma de receber petições e demais documentos. 
Anexo: ofícios, certidão, regimento (cópia de artigos). 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 19. 
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20-  1758, Maio, 20, Sintra – [1792] 
OFÍCIOS (4) o primeiro, do juiz das coutadas de Sintra, Antônio Ribeiro Siqueira 
[Riba...], sobre a visita de engenheiros enviados para demarcar a coutada, entre 
eles o tenente-coronel Pedro Vicente Vidal; o segundo, do monteiro-mor [do Reino, 
duque de Aveiro, D. José Mascarenhas], ao [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra], D. Luís da Cunha Manuel, remetendo contas inclusas 
do juiz das coutadas de Salvaterra [de Magos]; o terceiro, de Caetano Alberto 
Ferreira a um provedor, informando que nas coutadas de Alcácer do Sal 
encontram-se seis mil toras de pinho para as obras do arsenal e alfândega; e o 
quarto, do procurador da fazenda e estado da sereníssima Casa de Bragança, sobre 
os interesses particulares envolvidos no couto da vila de Boim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 20. 
 

21-  1758, Julho, 17, [Lisboa] 
DECRETO (cópia) do rei [D. José I], autorizando os moradores a cortarem matos 
nas coutadas de Salvaterra [de Magos], Benavente, Muge, Almeirim, Coruche, 
Erra, Lamarosa, Alpiarça e Chamusca. 
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 21. 
 

22-  1759, Junho, 16 – 1776, Lisboa 
ATESTADO do provedor da Casa da Moeda, Matias Aires Ramos, declarando ter 
recebido a portaria do desembargador e chanceler da Relação de Lisboa, Pedro 
Gonçalves Cordeiro Pereira, que o intima a cumprir certo contrato, entregando 
umas casas prontas e forradas; 
CERTIDÃO do escrivão da Almotaçaria de Salvaterra de Magos, Antônio José 
Tavares, declarando ter uma escritura de arrendamento de lavoura em que o 
outorgante é [o juiz das coutadas] João da Silva e Brito. 
Anexo: portaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 22. 
 

23-  [ca. 1759] 
“INSTRUÇÃO para se entregarem logo os terrenos das três ruas principais da 
cidade baixa [de Lisboa] aos seus respectivos proprietários para darem princípio 
aos seus edifícios.” 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 23. 
 

24-  1775, Novembro, 20, Lisboa – [1776] 
ESCRITOS (2) o primeiro, de Caetano de Andrade Pinto, enviando lista dos 
batedores que serviram na jornada de Salvaterra [de Magos]; e o segundo, de 
Manuel Gomes da Silva ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], João Felipe da Fonseca, sobre a contenda que houve e há entre Antônio 
Cordeiro e Fernando de Melo. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 24. 
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25-  1769, Junho, 26, Lisboa – 1775, Julho, 1, Pinheiro 
PORTARIA do coronel de cavalaria e monteiro-mor do Reino, Francisco de Melo, 
nomeando Francisco Duarte para o lugar de vigia de fora do vedado da coutada de 
Saveiras;  
EDITAL pelo qual se avisam as pessoas que assistem nas coutadas reais do 
Pinheiro, Palma e Zambujal que não façam uso dos instrumentos nele 
mencionados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 25. 
 

26-  1770, Março, 16, [Lisboa] 
CONSULTA (cópia) da Junta das Confirmações sobre confirmação de tenças e a 
nobreza das pessoas da Corte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 26. 
 

27-  1770, Junho, 6 – 1772, Agosto, 19, Elvas, Óbidos, Almeirim, Chamusca 
OFÍCIOS (10) o primeiro, de Manuel Bernardo de Melo e Castro, ao [secretário de 
Estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], 
sobre a morte do conde das Galveias, couteiro-mor da tapada de Vila Viçosa; o 
segundo, sobre carta do monteiro-mor de Óbidos, Pedro José Luís Fialho de 
Mendonça, enviando papéis que comprovam os bons serviços e mostram os 
procedimentos de seu trabalho, com documentos sobre o juiz das coutadas de 
Óbidos, João de Melo e Ataíde, e alguns presos detidos na cadeia daquela vila; o 
terceiro, de Bernardo Antônio de Mendonça, informando que foi munido por uma 
provisão do Conselho da Fazenda para vigiar as montarias da vila da Chamusca e 
lançar nelas denúncia; o quarto, de Luís Soares da Mota, sobre a morte de um 
veado e correspondentes averiguações, além de outros casos ocorridos nas 
coutadas de Almeirim; o quinto, do monteiro-mor de Óbidos, Pedro José Luís 
Fialho de Mendonça, sobre visita do juiz das coutadas àquela vila para fazer 
audiência; o sexto, do juiz das coutadas de Óbidos, João de Melo e Ataíde, sobre 
diligência feita junto à população para se saber se nas matas de Óbidos havia 
porcos monteses; o sétimo, do monteiro-mor de Coimbra, João Alves Guimarães, 
sobre tarefas levadas a efeito por virtude de seu cargo; o oitavo, do monteiro-mor 
José Luís Fialho de [...], remetendo os autos de devassa que mandou tirar o juiz das 
coutadas, Manuel Homem Montenegro, contra Garcia Castelo; e o nono e o 
décimo, do monteiro-mor [de Óbidos], Pedro José Luís Fialho de Mendonça, sobre 
licença passada ao cônego Antônio de Almeida Rangel e a Francisco Fialho para 
terem carvoaria nas matas da albergaria da coutada de Óbidos e sobre ordem do 
juiz das coutadas para enviar seus funcionários a fim de procederem a verificações 
relativas aos trabalhadores da mesma albergaria. 
Anexo: relações, requerimentos, ordem, auto de inquirição de testemunha, auto de 
devassa, certidões, instrumento em pública forma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 27. 
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28-  [1770-1795] 
PARECER (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a presença de caçadores furtivos 
dentro da coutada do Alvito e o tiro que o couteiro de Viana do Alentejo, Luís de 
Paiva Raposo, levou por mandá-los abandonar o local. 
Anexo: ofício (cópia) sobre os reis empregarem como batedores os moradores das 
vilas de Salvaterra [de Magos] e Almeirim; informação dada pelo juiz de fora da 
vila de Viana do Alentejo, José Antônio de Barbosa e Araújo, apresentada na 
montaria-mor, sobre Pedro Vilar Pajote e João Cabral Godinho, que caçavam na 
coutada do Alvito. 
Obs.: uma parte do parecer é escrita por João Filipe da Fonseca e a outra pelo 
próprio Melo e Castro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43, pasta 28. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 43-A (1772-1807) 
N.º de pastas descritas: 20 
Assuntos: coutadas do Reino; caçadas; incêndios; regimentos para matas e coutadas; tabaco. 
 

1-  1772, Março, 5 – 1773, Março, 13 
RELAÇÕES (2) a primeira, dos batedores que se fazem para a Real Coutada de 
Almeirim; e a segunda, dos batedores que se fazem para a Real Coutada de 
Salvaterra [de Magos]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43-A, pasta 1. 
 

2-  1772, Agosto, 19 – 1777, Junho, 11, Óbidos, Penha Longa, Sintra, Setúbal, Lisboa, 
Alcácer, Benavente 
OFÍCIOS (11) o primeiro, do juiz das coutadas Caetano Antônio de Freitas Barroso, 
informando sobre incêndio em Benavente; o segundo, do juiz da coutada de 
Óbidos, João de Melo Ataíde, sobre crimes cometidos na albergaria daquela 
coutada; o terceiro e o quarto, do monteiro-mor da serra [de Sintra], João Felipe 
Lopes de Andrade, sobre requerimento de João Domingues e terreno próximo a 
Cascais para a produção de perdizes; o quinto, sobre requerimentos de Pedro 
Felipe, Manuel Francisco Simões, Félix Simões e Domingos Francisco Simões; o 
sexto, do corregedor da comarca de Setúbal, José Pedro Bayma de Barros, com 
informações sobre os moradores vizinhos da coutada da serra da Arrábida e o 
corte de lenha para uso particular; o sétimo, do juiz da coutada de Sintra, Antônio 
Ribeiro de Siqueira, sobre petição de Joaquim Pedro Stockler, que pretende licença 
para retirar lenha da coutada; o oitavo, de José Luís da Serra de Moraes Peixoto da 
Silva Garcez e Couto, sobre convocação da Junta da Isenção das Julgadas da vila de 
Santarém; o nono, do [secretário de Estado do Reino e Mercês], marquês de 
Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre envio de 
pagamento das obras realizadas nos caminhos de Samora [Correia], Benavente e 
Pancas; o décimo, do juiz das coutadas Antônio Nunes Garcia, sobre obras 
mandadas fazer em Benavente e Samora [Correia]; e o décimo primeiro, do juiz de 
fora e dos órfãos Francisco Xavier Campos de Carvalho, informando as dimensões 
da coutada de Alcácer do Sal. 
Anexos: certidões, atestado, ofícios, requerimentos, mapa, recibo (traslado), aviso, 
despacho (cópia), auto de inquirição, lista, provisão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43-A, pasta 2. 
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3-  1773 – 1776 
RELAÇÕES (10) a primeira, das pessoas que costumam pedir licença ao rei para 
caçarem as perdizes nas caçadas de Sintra, com as suas espingardas e alguns 
companheiros; a segunda, dos batedores da Real Caçada de Salvaterra [de Magos] 
no ano de 1774; a terceira, dos batedores que o rei mandou alistar além dos que se 
tomaram em Salvaterra [de Magos]; a quarta, dos “empresadores” que vieram à 
Real Caçada de Pancas no ano de 1775; a quinta, com nomes e números das montas 
que o rei tem nas suas coutadas de Salvaterra [de Magos], Muge, Almeirim, 
Benavente, Samora [Correia], Belmonte, Pinheiro e seus distritos; a sexta, dos 
batedores da Real Caçada de Salvaterra [de Magos] no ano de 1775; a sétima, dos 
oficiais que há na coutada e montaria da vila de Óbidos; a oitava, dos oficiais da 
coutada da serra da vila de Sintra; a nona, das pessoas que tinham redes na 
coutada de Salvaterra [de Magos]; e a décima, dos atalhos que se fizeram na 
coutada de Salvaterra [de Magos] no ano de 1776. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43-A, pasta 3. 
 

4-  1773 – 1777, Janeiro, 1 
RELAÇÕES (9) a primeira e a segunda, com os cálculos sobre as despesas feitas 
com os consertos das pontes e caminhos das coutadas do rei nos anos de 1773, 1774 
e 1775 para 1776; a terceira, dos oficiais que há nas coutadas de Salvaterra [de 
Magos], Benavente, Muge, Almeirim, Santarém, Coruche, Chamusca e Samora 
[Correia]; a quarta, dos lavradores que usavam de redes nas herdades e terras que 
cultivavam; a quinta, dos homens que foram alistados para batedores da Real 
Caçada de Pancas no ano de 1775; a sexta, de todas as pessoas que na vila de 
Benavente puseram redes há sete para oito anos; a sétima, diária de pessoas e o 
que fizeram na coutada de Benavente; a oitava, de lembranças do que ficou 
entregue a Alexandre Duarte pertencente ao rei; e a nona; diária de pessoas e o que 
fizeram na coutada de Benavente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43-A, pasta 4. 
 

5-  1774, Novembro, 14, Óbidos 
INSTRUMENTO de inquirição de testemunha feito pelo escrivão José Garcia 
Botelho a favor de José Joaquim de Seixas para se juntar à causa crime que corre no 
Juízo da Montaria-Mor do Reino. 
Anexo: auto de devassa (traslado), declaração e auto de inquirição. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43-A, pasta 5. 
 

6-  [1774 – 1775] 
DECLARAÇÕES (2) dos réus que há no Juízo das Coutadas de Vila Fresca de 
Azeitão e da vila de Santarém. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43-A, pasta 6. 
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7-  1775, Junho, 16 – Agosto, 23, Coruche 
AUTOS de perguntas e devassa (6) de Silvério Machado, Miguel Carvalho, 
Custódio da Silva, Antônio Pereira, Manuel Gomes e Manuel José, sobre uma rês 
que foi abatida sem permissão na Coutada Real de Coruche e um incêndio na 
mesma coutada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43-A, pasta 7. 
 

8-  1775, Junho, 26, [Lisboa] 
OFÍCIO (cópia) do juiz da coutada de Salvaterra [de Magos] ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, contendo 
ordem para se evitarem as queimadas e os roubos às reais coutadas. 
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43-A, pasta 8. 
 

9-  1775, Outubro, 28, - [1776], [Lisboa] 
MEMÓRIAS (2) a primeira, sobre consertos que devem fazer-se pela repartição do 
Arsenal da Ribeira; e a segunda, pensamento de um “provinciano” sobre os abusos 
da caça e os meios para os remediar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43-A, pasta 9. 
 

10-  1776, Março, 4, Benavente 
RECIBO em como o [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] e 
monteiro-mor do Reino, Martinho de Melo e Castro, recebeu de Josué Manuel 
Carneiro de Sousa seis moios e cinco alqueires de cevada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43-A, pasta 10. 
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11-  1776, Maio, 25 - [1776, Maio, 25] 
LISTAS (11) a primeira, dos batedores [da jornada de Salvaterra de Magos] de que 
é cabo Manuel Carvalho dos Santos e cabos-adjuntos Luís Gomes Serrão e José da 
Silva; a segunda, dos batedores [da jornada de Salvaterra de Magos] de que é cabo 
Antônio Gomes Samoreno e cabos-adjuntos Francisco Lopes e José Mendes; a 
terceira, dos batedores [da jornada de Salvaterra de Magos] de que é cabo Miguel 
de Almeida e cabos-adjuntos Alexandre Dâmaso e Luís Dâmaso; a quarta, dos 
batedores [da jornada de Salvaterra de Magos] de que é cabo Antônio Francisco 
Arranhado e cabos-adjuntos Alexandre Godinho e José Pedro de Jesus; a quinta, 
dos batedores [da jornada de Salvaterra de Magos] de que é cabo João de Faria e 
Faro e cabos-adjuntos Manuel José Pereira e Manuel Lopes; a sexta, dos batedores 
[da jornada de Salvaterra de Magos] de que é cabo Joaquim Dâmaso de Carvalho e 
cabos-adjuntos Alexandre de Sousa e José de Sousa; a sétima, dos batedores [da 
jornada de Salvaterra de Magos] de que é cabo Dionísio Antônio e cabos-adjuntos 
Antônio de Sousa e Joaquim de Sousa; a oitava, dos batedores [da jornada de 
Salvaterra de Magos] de que é cabo Antônio Alves Cardoso e cabos-adjuntos 
Jacinto de Sousa e Antônio de Sousa; a nona, dos batedores [da jornada de 
Salvaterra de Magos] de que é cabo Antônio de Oliveira e cabos-adjuntos Manuel 
de Sousa e Vitorino de Sousa; a décima, dos batedores [da jornada de Salvaterra de 
Magos] de que é cabo Antônio José Soares e cabo-adjunto Bernardo da Silva; e a 
décima primeira, com a idade e naturalidade de todas as pessoas citadas nas listas 
anteriores. 
Obs.: todas as listas são acompanhadas de minuta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43-A, pasta 11. 
 

12-  [1776] 
RELATÓRIO de quem foi encarregado da serventia da Montaria-Mor. 
Anexos: minuta deste relatório, lista, informação e memória. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43-A, pasta 12. 
 

13-  1776, Fevereiro, 7, Salvaterra – 1777, Fevereiro, 19, Golegã 
OFÍCIOS (4) o primeiro, do desembargador corregedor do Crime da Corte, José 
Alberto Leitão, sobre os autos de uma causa que Fernando José de Melo tem na 
vila de Benavente contra Antônio Cordeiro por conta de uma dívida; o segundo, 
do desembargador dos Agravos, Diogo Inácio de Pina Manique, informando que 
está a por em prática as ordens régias e tem certas noções para descobrir alguns 
dos agressores que têm atacado as coutadas de Benavente; o terceiro, do ouvidor 
da comarca de Vila Viçosa, Miguel de Oliveira Guimarães e Castro, remetendo 
relação sobre o estado em que se encontra a Real Tapada de Vila Viçosa; e o quarto, 
do desembargador dos Agravos, Diogo Inácio de Pina Manique, informando sobre 
devassa feita pelo juiz das coutadas sobre os jogos ocorridos nas coutadas de 
Belmonte e Samora [Correia]. 
Anexo: declaração, certidão, ofícios (cópias), relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43-A, pasta 13. 
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14-  1776, Outubro – Novembro 
RELATÓRIO das vistorias às coutadas da vila de Muge. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43-A, pasta 14. 
 

15-  1778, Abril, 8 
ALVARÁ (cópia) da rainha [D. Maria I] pelo qual se concede a João Pedro Caselan, 
José Álvares Bandeira e Jacinto Fernandes Bandeira, contratadores do novo assento 
dos tabacos de Espanha, a mercê de terem a preferência em relação aos outros 
negociantes para a venda dos magotes de tabaco inferior. 
Anexo: cópia deste alvará e regimento (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 43-A, pasta 15. 
 

16-  1783, Abril, 5, Tavira – 1798, Julho, 19 [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) o primeiro, de Agostinho Jansen Moller para o [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos] Martinho de Melo e Castro, 
enviando caixote com tabaco para a rainha; o segundo, mandando remeter os 
termos das fianças de Antônio da Silva Lisboa, Joaquim Gonçalves da Silva, José 
Luís da Silva e Francisco Antônio Lodi, para se juntarem aos respetivos processos; 
o terceiro, de Miguel de Oliveira Guimarães e Castro, remetendo relação acerca do 
estado em que se encontrava a Real Tapada de Vila Viçosa em Dezembro de 1785; 
o quarto, do visconde da Lourinhã, [D. Manuel Bernardo de Melo e Castro], ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos] 
Martinho de Melo e Castro, com informações sobre a situação da Real Tapada de 
Vila Viçosa; o quinto, de Miguel Carlos Caldeira de Pina Castelo Branco, 
remetendo as contas do couteiro-mor de 24 de Maio, 5 de Junho e 2 de Agosto de 
1788; e o sexto, do guarda-mor e provedor da Saúde do porto de Belém, Francisco 
Joaquim Soares Brandão, sobre a chegada ao porto de uma polaca otomana [sic], 
mestre Manoli de Joanni, que se encontra em quarentena. 
Anexos: relação, declaração, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43-A, pasta 16. 
 

17-  1784, Fevereiro, 3 – 1784, Junho, Salvaterra 
OFÍCIOS (3) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], 
Aires de Sá e Melo, para o [ministro plenipotenciário de Portugal em Turim], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, o primeiro e o terceiro, sobre o tratado com a França; e 
o segundo, sobre tarefas da Secretaria e a aliança dos holandeses com os 
venezianos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43-A, pasta 17. 
 

18-  1784, Agosto, 21 – Outubro, 7, Lisboa 
OFÍCIOS e REQUERIMENTOS sobre os navios que foram fretados para a América 
espanhola e que quando voltaram não pararam no porto de Lisboa como 
obrigavam os seus passaportes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43-A, pasta 18. 
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19-  ����1796, Julho, 19, Lisboa 
CONSULTA da Junta da Administração do Tabaco à rainha [D. Maria I], sobre a 
indagação que havia mandado fazer pelo mestre da nova fábrica de rapé acerca do 
préstimo que poderia ter para o mesmo rapé uma folha remetida pelo juiz de fora 
de Cachoeira, compreendendo o mesmo exame feito numa folha de Cabo Verde. 
Anexo: lembrete e escrito. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43-A, pasta 19. 
 

20-  1799 - 1807, [Lisboa] 
DESPACHO e MANDADO onde se declara ter sido prática da Secretaria do 
Conselho Ultramarino entregarem-se aos oficiais do registro os papéis que 
baixavam da régia assinatura. 
Obs.: processo incompleto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 43-A, pasta 20. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 47 (1772-1781) 
N.º de pastas descritas: 10 
Assuntos: despesas e funcionamento da nova Fábrica de Panos de Portalegre. 
 

1-  1772, Agosto, 27 – Novembro, 4, Portalegre  
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro: o primeiro, de Manuel Ferreira da Silva, sobre a nova 
fábrica de panos erigida em Portalegre; o segundo, do [diretor-geral da nova 
Fábrica de Panos de Portalegre], João Carlos Pereira Cordeiro, remetendo a despesa 
que nela fez Mateus Vaz Estácio, como correspondente de João Antônio Siqueira; o 
terceiro e quarto, de João Carlos Pereira Cordeiro, ao [oficial-maior da Secretaria de 
Estado da Marinha e Ultramar], João Felipe da Fonseca, remetendo extratos das 
despesas da nova Fábrica de Panos de Portalegre; o quinto, de Tomás de Vila Nova 
Sequeira ao [governador de Armas do Alentejo, visconde da Lourinhã], D. Manuel 
Bernardo de Melo e Castro, remetendo um plano com o estado das obras da Fábrica 
de Panos de Portalegre e os mapas das despesas realizadas no mês de Outubro. 
Anexos: relações; ofícios; lembretes; escritos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47, pasta 1. 
 

2-  1772, Setembro, 7 – 1775, Maio, 8, Portalegre, Elvas 
ESCRITOS (7) do [governador de Armas do Alentejo, visconde da Lourinhã, D. 
Manuel Bernardo de Melo e Castro], ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar Martinho de Melo e Castro], o primeiro, o segundo, o quarto, o 
quinto, o sexto e o sétimo, sobre os apetrechos encomendados a Francisco Mailloc 
[ou Maillol], em Abrantes, ao mestre Esteves Larché e ao [superintendente e juiz 
conservador das fábricas de lanifícios da província do Alentejo], Bento Pedrosa, 
para a nova Fábrica de Panos de [Portalegre], e os exames realizados nas vilas de 
Estremoz, Borba, Vila Viçosa e Alandroal a respeito do cultivo de algodão; o 
terceiro, sobre a nomeação de Nicolau da Gama para se deslocar a Portalegre e 
averiguar o funcionamento da fábrica. 
Anexos: capitulo de regulação da fábrica (cópia); lembrete; carta (francês). 
AHU_CU_Reino, Cx. 47, pasta 2. 
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3-  1772, Outubro, 8 – 1781, Julho, 19, Portalegre 
OFÍCIOS (6) o primeiro, do [diretor-geral da Fábrica de Panos de Portalegre], João 
Carlos Pereira Cordeiro, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], João Felipe da Fonseca, remetendo extratos das despesas da Fábrica de 
Panos de Portalegre; o segundo, um escrito do [governador de Armas do Alentejo, 
visconde da Lourinhã, D. Manuel Bernardo de Melo e Castro], ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], 
remetendo uma correspondência relativa às actividades de D. Antônio de Almeida 
em Beja; os terceiro, quarto e quinto, do [governador de Armas do Alentejo], 
visconde da Lourinhã, [D. Manuel Bernardo de Melo e Castro], para o [oficial-maior 
da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João Filipe da Fonseca], remetendo 
as contas, estatutos, métodos, advertências e relações das despesas da nova Fábrica 
de Panos de Portalegre; o sexto, do [escriturário da Fábrica de Panos de Portalegre], 
Antônio Joaquim Fialho, ao [governador de Armas do Alentejo], visconde da 
Lourinhã, [Manuel Bernardo de Melo e Castro], remetendo as receitas e despesas da 
nova Fábrica de Panos nos anos de 1778, 1779 e 1780. 
Anexos: relações de despesa; balanços; escrito (minuta); ofício (minuta); ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47, pasta 3. 
 

4-  1772, Novembro, 19, [Lisboa] 
OFÍCIO do [juiz dos armazéns da Ribeira das Naus], José Joaquim Lopes de Larre, 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos] 
Martinho de Melo e Castro, remetendo quatro guias, correspondentes às vigas [de 
madeira] carregadas nos batéis do Ribatejo. 
Anexos: rol; relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47, pasta 4. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

5-  1773, Outubro, 1 – 1781, Julho, 19, Portalegre 
OFÍCIOS (4) os três primeiros, do [governador de Armas do Alentejo, visconde da 
Lourinhã], D. Manuel Bernardo de Melo e Castro: o primeiro, ao doutor 
[superintendente e juiz conservador das fábricas de lanifícios da província do 
Alentejo], Bento Pedrosa Pereira Barreto, a respeito das despesas apresentadas pelo 
[diretor-geral da Fábrica de Panos de Portalegre], João Carlos [Pereira Cordeiro], e 
da transferência dos oficiais da fábrica da Covilhã, Manuel Ferreira e Jacinto 
Fernandes, para a de Portalegre; o segundo, ao [oficial-maior da Secretaria de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], João Felipe da 
Fonseca, remetendo relações de despesas e do preço das tintas dadas à fábrica de 
Portalegre; o terceiro, um escrito ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro], remetendo as contas e 
relações de despesas da Fábrica de Panos de Portalegre assinadas por Antônio 
Joaquim Fialho; o quarto, do [escriturário da Fábrica de Panos de Portalegre], 
Antônio Joaquim Fialho, ao [governador de Armas do Alentejo], visconde da 
Lourinhã, [D. Manuel Bernardo de Melo e Castro], remetendo conta e despesas da 
nova fábrica de panos no ano de 1780. 
Anexos: carta; capítulos de cartas (cópias); relações; mapas; ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47, pasta 5. 
 

6-  1774, Junho, 1 – Julho, 1, Borba 
OFÍCIOS (2) do [governador de Armas do Alentejo, visconde da Lourinhã], D. 
Manuel Bernardo de Melo e Castro, ao [oficial da Secretaria de Estado dos Negócios 
da Marinha e Domínios Ultramarinos], José Teotónio da Costa Posser, sobre a 
arrematação dos tabacos de Portalegre e o funcionamento da nova fábrica de panos, 
com o envio de amostras de panos pretos. 
Anexos: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47, pasta 6. 
 

7-  1774, Junho, 24 – Setembro, 28, Portalegre 
OFÍCIOS (10) do [superintendente e juiz conservador das fábricas de lanifícios da 
província do Alentejo], Bento Pedrosa Pereira Barreto: o primeiro, segundo, 
terceiro, quinto, sétimo e décimo, ao [governador de Armas do Alentejo, visconde 
da Lourinhã], D. Manuel Bernardo de Melo e Castro; o quarto, sexto, oitavo e nono, 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos] 
Martinho de Melo e Castro; remetendo mapas de despesa dos panos ordinários, 
entrefinos e finos, e com informações sobre as qualidades de panos fabricados em 
Portalegre, o fabrico de fardamento para a tropa, os fretes realizados pelo mestre 
Esteves Larché e o escriturário Joaquim Antônio Fialho, as condições de 
arrematação do contrato da nova fábrica de panos, a despesa com a contratação de 
pessoal e a compra de peças. 
Anexos: mapa; certidão; ofícios; ofícios (minutas). 
Obs.: documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47, pasta 7. 
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8-  1774, Julho, 1 – Setembro, 1, Portalegre 
OFÍCIOS (6) do [diretor-geral da Fábrica de Panos de Portalegre], João Carlos 
Pereira Cordeiro, o primeiro e segundo ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Marinho de Melo e Castro, e o terceiro ao [governador de 
Armas do Alentejo], D. Manuel Bernardo de Melo e Castro, remetendo extratos das 
despesas semanais da referida fábrica; o quarto, de [João?] Antônio de Sequeira; e o 
quinto e sexto, de Tomás de Vila Nova Sequeira ao [governador de Armas do 
Alentejo], D. Manuel Bernardo de Melo e Castro, remetendo o resultado do exame 
feito às contas da Fábrica de Panos de Portalegre. 
Anexos: extratos das despesas; balanço de despesas; ofícios; lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47, pasta 8. 
 

9-  1777, Janeiro, 10 – 1779, Maio, 28, Elvas 
OFÍCIOS (6) do [governador de Armas do Alentejo], visconde da Lourinhã, D. 
Manuel Bernardo de Melo e Castro, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar], João Filipe da Fonseca, remetendo informações a respeito do 
avançado estado de gravidez da filha do tenente-coronel D. Francisco Xavier da 
Silva Lobo, as despesas da Fábrica de Panos de Portalegre e o atraso no fabrico de 
uma cadeira de estanho. 
Anexos: ofícios, ofícios (cópias), escrito (minutas), extratos de despesas, relações de 
funcionários. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47, pasta 9. 
 

10-  1781, Junho, 28, Portalegre 
OFÍCIOS (2) ao [governador de Armas do Alentejo], visconde da Lourinhã, [D. 
Manuel Bernardo de Melo e Castro], o primeiro, do [escriturário da Fábrica de 
Panos de Portalegre], Antônio Joaquim Fialho, e o segundo, de Tomás de Vila Nova 
Sequeira, remetendo relações das diferentes qualidades de panos fabricados 
naquela fábrica. 
Anexos: ofício (cópia), extratos de despesas, relações de funcionários. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47, pasta 10. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 47-A (1771-1825) 
N.º de pastas descritas: 19 
Assuntos: fábricas de lanifícios de Portalegre e da Covilhã. 
 

1-  1771, Dezembro, 23, Vila Viçosa 
AUTO DE JUSTIFICAÇÃO do francês Francisco Mailloc [ou Maillol], morador em 
Vila Viçosa, sobre o serviço prestado na Fábrica de Panos de Portalegre. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47-A, pasta 1. 
 

2-  1772, Julho, 24 – 1774, Outubro, 17, Elvas, Borba, Portalegre 
ESCRITOS (14) do [governador de Armas do Alentejo, visconde da Lourinhã], D. 
Manuel [Bernardo de Melo e Castro], ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre a viagem de Amador José a 
Madri; as dúvidas quanto aos procedimentos da Corte de Madri para a devolução 
do preso que se encontra na praça de Badajoz, e as cartas recebidas do capitão 
engenheiro Tomás de Vila Nova [Sequeira] a respeito das águas de Portalegre; o 
funcionamento e abastecimento da Fábrica de Panos de Portalegre; as obras dos 
aquedutos; os motivos do indeferimento do pedido do cónego Ramalhete para 
aceitação de um benefício; as dúvidas levantadas quanto à formalidade da 
requisitória apresentada pelo bacharel Francisco Xavier; a conclusão da escritura de 
doação voluntária das águas de Portalegre e a proposta de concepção de uma igreja; 
o aumento de soldo e alimentos a conceder ao [mestre tecelão da Fábrica de Panos], 
Manuel Jacinto Fernandes; envio das folhas de despesa da Fábrica de Portalegre, 
das obras do forte de La Lippe [em Elvas], do trem e da fortificação da praça de 
Elvas; as qualidades do serviço de Francisco Mailloc [ou Maillol]; a escolha de um 
ou dois teares da fábrica para acelerar o fabrico dos panos para o fardamento das 
tropas e das librés dos criados; recomendando o deferimento do requerimento do 
sargento-mor do regimento de Artilharia, lente da Aula, Júlio César Augusto de 
Charmont, para que se recolha sua sogra num convento, atendendo à má conduta 
desta e aos vexames sofridos pelo suplicante; o embarque das peças de artilharia 
requisitadas para a praça de Badajoz; a estada do tintureiro Manuel Ferreira, do 
mestre tecelão [Manuel] Jacinto Fernandes, do [diretor-geral da fábrica] João Carlos 
Pereira Cordeiro, do [capitão engenheiro] Tomás de Vila Nova [Sequeira] e do 
escriturário Antônio Joaquim Fialho na quinta de Borba e as instruções dadas a 
respeito do funcionamento da Fábrica de Panos de Portalegre; requisição de 
instrumentos para a referida fábrica a transportar em batéis de Abrantes; a cobrança 
da despesa pertencente a Joaquim Inácio da Cruz à Junta do Comércio; e a 
requisição de dinheiro à Administração do Tabaco para pagamento de despesas da 
Fábrica de Portalegre. 
Anexos: ofícios (cópias); capítulos de cartas (cópias); ofício; ofício (minuta); ordem 
(cópia); recibo (cópia); informações. 
Obs.: documentos em espanhol e francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47-A, pasta 2. 
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3-  1772, Agosto, 19 – 1774, Outubro, 8, [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) do [juiz dos armazéns da Ribeira das Naus], José Joaquim [Lopes] de 
Larre, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de 
Melo e Castro, o primeiro, remetendo relação dos caixotes e fardos embarcados em 
oito batéis de Abrantes e conduzidos pelo correio José Gomes; o segundo, enviando 
guia do que foi levado para Abrantes necessário ao funcionamento da prensa 
quente da Fábrica de Panos de Portalegre; o terceiro, quarto e quinto, remetendo 
guias dos géneros encomendados para Portalegre. 
Anexo: relações; ofício; escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47-A, pasta 3. 
 

4-  1772, Agosto, 24, Borba 
OFÍCIO do [governador de Armas do Alentejo, visconde da Lourinhã], D. Manuel 
Bernardo de Melo e Castro, a Nicolau da Gama Lobo, sobre as recomendações para 
que o capitão-mor do Redondo, Vicente Manuel Ramalho Falé, observe o trabalho 
de Francisco Mailloc [ou Maillol] no fabrico dos panos e no uso dos instrumentos, e 
para que examine a despesa que foi feita com os referidos panos, devendo ter-se em 
atenção o destino a dar-lhes para que não fiquem esquecidos algures nas instalações 
da fábrica ou nas casas de particulares. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47-A, pasta 4. 
 

5-  1773, Maio, 25, Lisboa 
OFÍCIO do [oficial da Junta do Comércio], Joaquim Inácio da Cruz Sobral, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro, sobre a averiguação que mandou fazer a respeito do consumo anual de anil 
em Vila Viçosa e a importância do seu cultivo. 
Anexo: lembrete; abaixo-assinado; ofício; extrato de contas; relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47-A, pasta 5. 
 

6-  1773, Outubro, 20, Portalegre 
OFÍCIO do [diretor-geral da Fábrica de Panos de Portalegre], João Carlos Pereira 
Cordeiro, ao [governador de Armas do Alentejo, visconde da Lourinhã], D. Manuel 
Bernardo de Melo e Castro, respondendo a vários artigos interpostos pelo 
[superintendente e juiz conservador das fábricas de lanifícios da província do 
Alentejo], Bento Pedrosa Pereira Barreto, a respeito da administração e 
funcionamento da nova Fábrica de Panos de Portalegre. 
Anexo: folha de rosto; lista; despachos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47-A, pasta 6. 
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7-  1774, Julho, 29, Borba 
OFÍCIO do [governador de Armas do Alentejo, visconde da Lourinhã], D. Manuel 
Bernardo de Melo e Castro, ao [oficial da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], José Teotónio da Costa Posser, remetendo uma correspondência para ser 
entregue ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho 
de Melo e Castro], com informações a respeito das qualidades do [tintureiro] 
Esteves Larché, enquanto responsável pela orientação e manutenção dos trabalhos 
na Fábrica de Portalegre, e uma relação da madeira que foi requisitada. 
Anexo: ofícios; relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47-A, pasta 7. 
 

8-  1774, Setembro, 28 – 1775, Abril, 12, Elvas 
ESCRITOS (5) do [governador de Armas do Alentejo, visconde da Lourinhã, D. 
Manuel Bernardo de Melo e Castro], ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro], o primeiro, sobre a 
preparação do parque de Artilharia necessário aos regimentos daquela guarnição, 
da praça de Olivença e de Campo Maior, e o funcionamento da nova Fábrica de 
Portalegre; o segundo, a respeito das qualidades do tintureiro Esteves Larché e da 
ida de José de Magalhães a Inglaterra em busca de um novo tintureiro para a 
fábrica de algodões, devido ao estado de insanidade em que se encontra o que 
atualmente serve; o terceiro, a respeito das ordens dadas ao [procurador da vila de 
Elvas ?], João Antônio de Sequeira, para entregar a quantia pedida por Lourenço 
Ramalho; o quarto, sobre as queixas apresentadas pelo [superintendente e juiz 
conservador das fábricas de lanifícios da província do Alentejo], Bento Pedrosa 
Pereira Barreto, face ao despotismo com que Esteves Larché distribuiu as suas 
ordens na tinturaria da Fábrica de Portalegre; o quinto, a respeito das impertinentes 
cartas do [diretor-geral da Fábrica de Panos de Portalegre], João Carlos [Pereira 
Cordeiro], do superintendente Bento Pedrosa [Pereira Barreto], da assistência de 
Nicolau da Gama e da loucura de [Esteves] Larché. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47-A, pasta 8. 
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9-  1777, Janeiro, 3 – 1779, Dezembro, 31, Elvas, Borba 
OFÍCIOS (7) do [governador de Armas do Alentejo, visconde da Lourinhã], D. 
Manuel Bernardo de Melo e Castro, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], João Filipe da Fonseca, o primeiro, 
sobre as recomendações feitas ao [escriturário] Antônio Joaquim [Fialho], ao 
[superintendente e juiz conservador das fábricas de lanifícios da província do 
Alentejo], Bento Pedrosa [Pereira Barreto], e [ao tintureiro] Esteves Larché; o 
segundo, a respeito do negócio do tenente-coronel D. Francisco [Xavier da Silva 
Lobo], com extrato das despesas da Fábrica de Portalegre; o terceiro, sobre o 
esclarecimento de dúvidas feito pelo diretor-geral [da mesma fábrica], a respeito 
das suas contas de receita e despesa; o quarto, a respeito do mau estado em que se 
encontra a quinta da Penha Longa por doença do seu cuidador, o inglês João 
Martins, e por nunca dela ter sido informado pelo rendeiro João Felipe Lopes de 
Andrade; o quinto, remetendo relação das amostras de panos fabricados e as 
recomendações dadas ao superintendente Bento Pedrosa [Pereira Barreto]; o sexto, 
remetendo carta [do escriturário] Antônio Joaquim Fialho, uma relação da 
importância das remessas enviadas para Lisboa e das despesas da Fábrica de Panos 
de Portalegre no ano de 1779; o sétimo, a respeito das dúvidas levantadas por 
Antônio Joaquim Fialho e demais escriturários da Fábrica de Portalegre face à 
relação de preços e despesas da mesma apresentada por Anselmo José da Cruz, ao 
serviço da Junta do Comércio. 
Anexo: ofícios; memória; relações; ofícios (cópias); extratos de despesas; listas. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47-A, pasta 9. 
 

10-  1780, Março, 13 – 1784, Fevereiro, 11, Portalegre  
OFÍCIOS (3) do [superintendente e juiz conservador das fábricas de lanifícios da 
província do Alentejo], Bento Pedrosa Pereira Barreto, o primeiro, ao [oficial-maior 
da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], João 
Filipe da Fonseca, sobre a correcta aplicação do alvará de 7 de Novembro de 1766, 
no que toca às despesas da Junta do Comércio, e os livros da Fábrica de Lanifícios 
de Portalegre, informando esperar ordem régia para proceder ao seu acerto; o 
segundo e o terceiro, ao [governador de Armas do Alentejo], visconde da Lourinhã, 
[D. Manuel Bernardo de Melo e Castro], sobre a ida de Esteves Larché a Lisboa por 
motivo de doença, os trabalhos da Real Tinturaria e dos teares na cidade de Elvas, e 
o seu pedido de nomeação para um lugar de desembargador da Relação do Porto. 
Anexo: relação (cópia); requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47-A, pasta 10. 
 

11-  1781; Outubro, 10, [Lisboa] 
CARTA (cópia) do [tenente-general da Artilharia] à rainha [D. Maria I], sobre o 
pagamento dos salários em atraso do comissário Máximo de Melo. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47-A, pasta 11. 
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12-  [ant. 1783, Agosto, 18] 
REQUERIMENTO de Bento José Xavier, assistente no lugar de Celas, da cidade de 
Coimbra, à rainha [D. Maria I], solicitando o empréstimo de uma quantia existente 
no cofre do real das águas para a compra de uma porção de lã necessária ao labor 
dos seus teares na Fábrica de Lanifícios de Coimbra. 
Anexo: requerimentos; certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47-A, pasta 12. 
 

13-  ���� 1784, Agosto, 3, [Covilhã] 
OFÍCIO de Simão Pereira da Silva, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro], sobre o anil que 
encomendou para as suas fábricas de lanifícios na vila da Covilhã e a qualidade do 
que recebeu do Real Laboratório do Jardim Botânico, proveniente do Rio de Janeiro 
e da Casa da Índia. 
Anexo: conhecimento; relações; requerimentos; relação (cópia); informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47-A, pasta 13. 
 

14-  [ca. 1784] 
RELAÇÃO dos ministros que foram despachados para as terras da Casa de 
Bragança no ano de 1784. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47-A, pasta 14. 
 

15-  [ant. 1803, Dezembro, 10] 
REQUERIMENTO de D. João de Almeida de Melo e Castro ao príncipe regente D. 
João, solicitando algumas providências destinadas a permitir a administração dos 
bens da família, atendendo ao falecimento de seu irmão D. Francisco de Almeida, 
tais como: a nomeação de um juiz para tomar o conhecimento de causa e ouvir os 
interesses do suplicante e de seus irmãos, de acordo com o artigo de partilhas; a 
designação dos vínculos a administrar pelo suplicante; e a confirmação do seu 
contrato matrimonial. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47-A, pasta 15. 
 

16-  1806, Junho, 12, Lisboa 
AVISO do [secretário de Estado da Fazenda e Presidente do Real Erário], Luís de 
Vasconcelos e Sousa, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], sobre a expedição ao Real Erário do decreto de 2 de Junho de 1806, com 
cópia assinada pelo contador-geral Alberto Rodrigues Lage, a respeito dos panos 
das fábricas da Covilhã, ordenando o seu cumprimento e que dele se dê 
conhecimento à mesa da Real Junta da Fazenda da Marinha. 
Anexo: lembrete; decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 47-A, pasta 16. 
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17-  1815, Novembro, 18, Covilhã 
OFÍCIO de Antônio Pessoa de Amorim ao [governador do Reino e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos e dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho Barreto 
de Sá e Resende], sobre a admissão de um oficial de fundição, a pedido do seu 
maquinista francês, para ajudar na fundição das peças produzidas. 
Anexo: requerimentos; memória; atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47-A, pasta 17. 
 

18-  1823, Setembro, 26, [Lisboa] 
OFÍCIO do [juiz do Arsenal Real da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, ao 
[secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e Ultramar e ministro 
assistente ao Despacho], conde de Subserra, [Manuel Inácio Pamplona Corte Real], 
sobre o contrato de compra de panos para consumo da repartição da Marinha 
assinado com o agente das fábricas da Covilhã, José Pereira Pessoa, e as dúvidas 
existentes quanto à qualidade e largura do padrão dos panos aprovados para o 
Exército e para a repartição da Marinha. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47-A, pasta 18. 
 

19-  ����1825, Dezembro, 22, Lisboa 
CONSULTA da Real Junta do Comércio ao rei [D. João VI], pedindo que, em 
virtude da resolução régia de 5 de Dezembro de 1825, seja comunicado aos 
governadores do Ultramar que o fornecimento de panos para o fardamento das 
suas tropas deverá ser feito pelas fábricas de lanifícios do Reino. 
Anexo: memória; estatutos; portaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 47-A, pasta 19. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 48 (1601-1798) 
N.º de pastas descritas: 39 
Assuntos: certidões de tempo de serviço; pagamento de direitos e emolumentos; corso 
argelino; inventos para melhorar a segurança das embarcações da Armada Real; certidão de 
tempo de serviços de juízes de Crime e ouvidores de comarca; madeiras para a fábrica da 
Ribeira das Naus; presos da cadeia da galé. 
 

1-  [post. 1601] 
REQUERIMENTO do escrivão do Juízo da Índia e Mina, Martim de Seixas Bravo, 
ao rei [D. Filipe II], solicitando que se determine o que fazer quanto ao pagamento 
da fiança do ofício de depositário daquele Juízo, entregue a Antônio da Fonseca 
Mesa. 
Anexo: certidão. 
Obs.: ver AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 7. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48, pasta 1. 
 

2-  1606, Maio, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II], sobre a petição do 
escrivão do Juízo da Índia, Manuel Fernandes Lamego, solicitando licença para que 
o seu sobrinho Francisco da Rocha possa servir no seu lugar enquanto durar a 
doença do suplicante. 
Anexo: requerimentos, carta, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48, pasta 2. 
 

3-  [ant. 1619, Maio, 16] – [ant. 1621, Setembro, 20] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. Filipe II e D. Filipe III, respetivamente], o 
primeiro, do juiz da Índia e Mina, Manuel Nogueira, solicitando autorização régia 
para entregar os fardos de anil que são devidos ao ouvidor da Alfândega para 
pagamento das tomadias por este realizadas; e o segundo, do guarda-mor do 
Consulado, Manuel de Bulhão, requerendo a nomeação interina de um juiz da 
Alfândega, ou da Índia e Mina, para que julgue algumas tomadias que estão em 
depósito naquele Consulado. 
Anexo: requerimento, papéis de serviço. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48, pasta 3. 
 

4-  1635, Outubro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III], sobre a petição de todos 
os oficiais do Juízo da Índia e Mina, solicitando que se ordene ao juiz daquele Juízo, 
que se encontra na vila de Cascais, exerça a sua jurisdição junto dos suplicantes, ou 
que se nomeie um substituto para o cargo. 
Anexo: requerimentos, consulta (minuta), carta régia (capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 48, pasta 4. 
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5-  [ant. 1636, Janeiro, 23] – [ant. 1638, Março, 1] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Filipe III], o primeiro, da viúva D. Maria de 
Arvelos, solicitando ordens para que se lance na folha de serviços do seu falecido 
esposo, o doutor Antônio de Mendonça, que foi tesoureiro da Casa da Índia, 
correspondente ao ano de 1635, de modo a que seja paga a quantia que se lhe ficou 
a dever pelos serviços prestados como juiz da Índia e Mina no referido ano; o 
segundo, do doutor Paulo de Meireles Pacheco, solicitando a reforma da consulta 
do Conselho da Fazenda relativa ao pagamento de seis licenças que lhe foram 
concedidas enquanto juiz da Índia e Mina na vila de Cascais; o terceiro, de Antônio 
da Fonseca Mesas, pedindo o envio de ordens para que o juiz da Índia e Mina, 
doutor Paulo de Meireles [Pacheco], autorize o pagamento de fiança necessária para 
que o suplicante tome posse do ofício de depositário do Juízo da Índia e Mina; e o 
quarto, do inquiridor e distribuidor do Juízo da Índia e Mina, Manuel Correia 
Carneiro, requerendo que o tesoureiro das Pescarias, Mateus Pereira, lhe pague as 
ordinárias correspondentes aos descarregamentos de pimenta, cravo, canela e 
gengibre realizados nos últimos três anos, e cuja dívida ainda não foi saldada junto 
do suplicante. 
Anexo: certidões, parecer, consulta, autos, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48, pasta 5. 
 

6-  1639, Outubro, 24, [Lisboa] 
ESCRITO do [escrivão da Fazenda], Afonso de Barros Caminha, ao [juiz da Índia e 
Mina], doutor Antônio Pereira de Sousa, informando da recepção de três relações 
de casas que devem foro aos armazéns, mas sem relação com a petição que as 
acompanha, e solicitando que se averigúe sobre o assunto. 
Anexo: relações, auto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48, pasta 6. 
 

7-  [ant. 1640, Dezembro, 13] 
REQUERIMENTO do escrivão do Juízo da Índia e Mina, Martim de Seixas Bravo, 
ao rei [D. João IV], solicitando a consulta de todos os requerimentos por si 
apresentados sobre a sua nomeação como serventuário no ofício de juiz da Índia e 
Mina, propriedade de D. Sebastiana Delgada, para não ser prejudicado por outros 
candidatos ao dito ofício, atendendo-se ao dinheiro por si investido até ao momento 
no desempenho daquele cargo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48, pasta 7. 
 

8-  ����[post. 1640] 
PARECER do Conselho da Fazenda sobre as condições de arrematação do contrato 
dos direitos das alfândegas do Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48, pasta 8. 
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9-  ����1700, Outubro, 19, [Lisboa] 
OFÍCIO do governador [que foi das capitanias do Maranhão, Grão-Pará e Rio 
Negro], Gomes Freire de Andrade, ao [secretário do Conselho Ultramarino] André 
Lopes de Lavre, sobre a falta de candidatos ao lugar de adjunto do Juízo da Coroa, 
em virtude das arbitrariedades cometidas pelo bispo [D. Luís de Sousa], ao ordenar 
que os candidatos fossem à igreja matriz buscar a sua absolvição, ficando assim 
sujeitos às descomposturas dos que aí pregavam. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48, pasta 9. 
 

10-  [ant. 1724, Junho, 19] – [ant. 1768, Maio, 7] 
REQUERIMENTOS (6) sendo o primeiro ao rei [D. João V] e os restantes ao rei [D. 
José I]: o primeiro, do professor de Aritmética da cidade de Lisboa Manuel Coelho 
Ferraz, solicitando que se declare por decreto os prémios de acrescentamento de 
honras, tenças e rendas que pertencem ao suplicante e seus descendentes em 
reconhecimento da autoria e importância do dispositivo que inventou para as 
navegações de Leste a Oeste; o segundo, da viúva Francisca Maria Joaquina, 
requerendo licença para que seu filho regresse do Estado da Índia, a fim de auxiliar 
a família, que se encontra desamparada; o terceiro, da irlandesa Maria [Joposey], 
solicitando passaporte para embarcar no navio inglês “Henrique e Isabel”, a fim de 
regressar à sua pátria; o quarto, de João Francisco Seabra, solicitando uma esmola 
de auxílio face ao desamparo em que ficou após o terremoto de 1755; o quinto, do 
juiz do Crime do bairro do Castelo, doutor João de Bastos, solicitando a expedição 
dos documentos necessários a entrega de certidão do tempo servido; e o sexto, do 
doutor João Teotónio de Aguiar Barreto, solicitando certidão comprovativa do 
cumprimento das ordens emitidas enquanto serviu como provedor da comarca de 
Miranda. 
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48, pasta 10. 
 

11-  1734, Fevereiro, 22, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo juiz do Crime da cidade de Lisboa, Antônio Bravo da 
Gama, certificando as culpas atribuídas ao tenente Manuel Fernandes de Andrade, 
natural da mesma cidade. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48, pasta 11. 
 

12-  1739, Novembro, 17, Lisboa 
CARTA do doutor Antônio Pereira de Sousa ao rei [D. João V], remetendo relações 
relativas à avaliação das casas foreiras aos armazéns. 
Anexo: relações, escrito, despacho, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48, pasta 12. 
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13-  1745, Janeiro, 28 – 1749, Dezembro, 9, Lisboa 
CARTAS (6) ao rei [D. João V], a primeira, do [desembargador] Pedro Florêncio 
Barroso de Almeida, informando o requerimento do bacharel Francisco Pereira de 
Araújo, no qual solicitava certidão do tempo de serviço prestado como ouvidor de 
Vila da Feira, comarca de Esgueira; a segunda, terceira, quarta e quinta, do 
[secretário do Conselho Ultramarino] Manuel Caetano Lopes de Lavre, informando 
os requerimentos dos bacharéis Francisco Pereira Alenquer, Manuel de Oliveira 
Pinto, José Bernardo Coelho de Figueiredo e Francisco Xavier de Oliveira, nos quais 
solicitavam certidões do tempo de serviço prestado como ouvidores das vilas de 
Abrantes, Alenquer e Crato e da Alfândega de Lisboa, respetivamente; e a sexta, do 
[secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de Lavre, informando 
o requerimento do bacharel José Xavier Machado Monteiro, no qual solicitava 
certidão do tempo de serviço prestado como ouvidor da comarca de Linhares. 
Anexo: requerimentos, cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48, pasta 13. 
 

14-  1745, Outubro, 20, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo escrivão do tribunal do Conselho Ultramarino, Luís 
Gomes Leitão, certificando Antônio de Araújo como escrivão executor do mesmo 
tribunal. 
AHU_CU_Reino, Cx48, pasta 14. 
 

15-  1752, Abril, 29 – Julho, 20, Lisboa 
CARTAS (2) ao rei [D. José I], a primeira, do [secretário do Conselho Ultramarino] 
Joaquim Miguel Lopes de Lavre, sobre o requerimento do ouvidor da comarca de 
Vila da Feira, Luís Monteiro Ferreira Pinto, solicitando certidão do tempo de serviço 
prestado; e a segunda, do [oficial da tesouraria do Conselho Ultramarino], João 
Caetano Correia, sobre o requerimento do ouvidor da comarca da vila de Linhares, 
bacharel Antônio da Cunha Souto Maior, solicitando certidão do tempo de serviço 
prestado. 
Anexo: cartas, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx48, pasta 15. 
 

16-  1753, Março, 21, Lisboa 
CARTA do [oficial da tesouraria do Conselho Ultramarino], João Caetano Correia, 
ao rei [D. José I], sobre o requerimento do bacharel Inocêncio Pereira Álvares, 
solicitando certidão do tempo de serviço prestado como ouvidor da comarca de 
Avis, entre 11 de Setembro de 1748 e 30 de Julho de 1752. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 16. 
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17-  ����1754, Janeiro, 30 – 1756, Fevereiro, 5, Lisboa 
CONSULTAS (2) ao rei D. José I, a primeira, do Conselho da Fazenda, sobre o 
requerimento do geógrafo dos instrumentos naúticos João de Abreu Gorjão, 
solicitando a sua aposentadoria; e a segunda, do Conselho Ultramarino, sobre a 
petição do mestre do ofício de sombreireiro Luís da Silva Cordeiro, solicitando a 
isenção do compromisso de fabrico de chapéus para os soldados do Estado do 
Brasil, atendendo às perdas e ruína em que ficaram as suas fábricas após o 
terremoto [de 1755]. 
Anexo: lembrete, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 17. 
 

18-  [ant. 1754, Maio, 29] – [ant. 1760, Outubro, 22] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. José I], o primeiro, do bacharel Antônio José de 
Araújo, solicitando certidão comprovativa do cumprimento das ordens emitidas 
enquanto serviu como ouvidor da vila de Barcelos, entre 6 de Março de 1751 e 29 de 
Março de 1754; o segundo, do bacharel Salvador Jorge Vaz de Sousa, pedindo 
certidão comprovativa do cumprimento das ordens emitidas enquanto serviu como 
ouvidor de Alenquer, entre 30 de Agosto de 1753 e 16 de Dezembro de 1756; e o 
terceiro, do bacharel José Ribeiro Gomes, requerendo certidão comprovativa do 
cumprimento das ordens emitidas enquanto serviu como ouvidor da comarca de 
Beja, entre 15 de Junho de 1756 e 4 de Setembro de 1760. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 18. 
 

19-  1755, Agosto, 11 – 1759, Julho, 19, Lisboa 
CARTAS (3) do [secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre ao rei [D. José I], a primeira, sobre o requerimento do bacharel Antônio de 
Pinho Rebelo e Seixas, solicitando certidão do tempo de serviço prestado como 
ouvidor de Vila Real, entre 24 de Abril de 1751 e 27 de Abril de 1755; a segunda, 
sobre o requerimento do bacharel Antônio Esteves Coentro, solicitando certidão do 
tempo de serviço prestado como ouvidor de Montemor-o-Velho, entre 25 de Março 
de 1753 e 3 de Abril de 1756; e a terceira, sobre o requerimento de Antônio Pais 
Teixeira Cabral, solicitando certidão do tempo de serviço prestado como ouvidor da 
cidade de Bragança, entre 27 de Abril de 1754 e 28 de Julho de 1757. 
Anexo: requerimentos, cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 19. 
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20-  ����1757, Janeiro, 7 – Dezembro, 31, Lisboa 
OFÍCIOS (8) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, o primeiro, do [ministro 
assistente ao Despacho], marquês de Angeja, [D. Pedro José de Noronha Camões de 
Albuquerque], sobre as dúvidas de Antônio Carlos Furtado de Mendonça a respeito 
da cobrança de dois soldos de torna-viagem realizada pela nau “Nossa Senhora da 
Conceição”; o segundo, do [regedor das justiças da Casa da Suplicação], duque de 
Lafões, [D. Pedro Henrique de Bragança e Ligne Sousa Tavares da Silva], 
remetendo lista dos réus vindos da Índia para ficarem no presídio do Limoeiro 
aguardando as ordens da Relação do Porto relativas aos seus processos e culpas; o 
terceiro, do [provedor dos Armazéns do Reino], José Joaquim de Larre, sobre o 
socorro prestado ao navio “Gasparinho”, sito na Ribeira das Naus; o quarto e o 
sétimo, do [capitão-general das Armadas Reais e Galeões], D. João [da Bemposta], 
anunciando a entrada das frotas de Pernambuco e do Rio de Janeiro no porto de 
Lisboa, comboiadas pelas nau “Nossa Senhora da Natividade” e “Nossa Senhora do 
Livramento”; o quinto, do [provedor dos Armazéns do Reino], José Joaquim de 
Larre, remetendo o valor da féria dos oficiais que trabalharam na Fábrica da Ribeira 
entre os dias 19 e 25 de Junho de 1757, de onde se extraiu certidão do pagamento 
realizado aos oficiais das naus da Armada; o sexto, do [provedor dos Armazéns do 
Reino], José Joaquim de Larre, sobre os motivos por que não se autoriza o sentar 
praça nos Armazéns aos marinheiros estrangeiros que embarcam nas naus que vão 
para as conquistas; e o oitavo, do [capitão-general das Armadas Reais e Galeões], D. 
João [da Bemposta], remetendo requerimento do capitão-tenente Pedro de Saldanha 
e Albuquerque, solicitando licença por dois meses para se deslocar a Azambuja e 
tratar de assuntos particulares. 
Anexo: lista, aviso, requerimento, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48, pasta 20. 
 

21-  1757, Abril, 15 – Julho, 16, Lisboa 
OFÍCIOS (2) do [regedor das justiças da Casa da Suplicação], duque de Lafões, [D. 
Pedro Henrique de Bragança e Ligne Sousa Tavares da Silva], ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real, o primeiro, certificando que os dois presos, João Cipriano e 
Domingos da Cunha Borges, foram entregues pelo corregedor do Crime do bairro 
do Rossio ao tenente Joaquim Félix Simões [?]; e o segundo, informando sobre as 
medidas tomadas para conter os presos das galés, que tinham arrombado uma cela 
e fugido, queixando-se da falta de condições de segurança nas cadeias. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 21. 
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22-  1757, Outubro, 19 – Novembro, 11, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Tomé Joaquim da Costa Corte Real: o primeiro e o terceiro, do 
[provedor dos Armazéns do Reino], José Joaquim de Larre, respetivamente, 
remetendo relação das madeiras dos pinhais de Alcácer do Sal necessárias para a 
Fábrica da Ribeira das Naus, e sobre o abastecimento de armas e munições aos 
oficiais daquela repartição, conforme requerimento do ajudante de ordens de D. 
João Nuno Cunha de Ataíde; o segundo, do [ministro assistente ao Despacho], 
marquês de Angeja, [D. Pedro José de Noronha Camões de Albuquerque Moniz e 
Sousa], remetendo o requerimento de Estácio de Miranda, homem pardo, preso na 
cadeia da galé por ordem de seu senhor, o escrivão da Casa da Índia Duarte José de 
Miranda. 
Anexo: aviso, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 22. 
 

23-  1757, Novembro, 29, [Lisboa] 
OFÍCIO do [procurador da Fazenda da repartição do Conselho Ultramarino], 
Gonçalo José da Silveira Preto, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre o assentamento 
dos ordenados, ordinárias, juros e tenças que se pagavam pela repartição do 
Conselho Ultramarino. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 23. 
 

24-  1759, Dezembro, 9 – 1771, Abril, 17, [Lisboa] 
CARTAS (7) do [secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre ao rei [D. José I], informando os requerimentos dos bacharéis Domingos 
Antônio de Araújo, Manuel Joaquim Bandeira, Anastácio José da Costa e Silva, 
Francisco José Peixoto, Manuel Pereira Cabral, Alberto de Andrade e Oliveira e 
Bento Lobo de Abranches, solicitando certidão do tempo de serviço como juízes do 
Crime e Órfãos do bairro da Ribeira, do Mocambo, de Santa Catarina, da cidade de 
Coimbra, da comarca de Moncorvo e do bairro de Andaluz, respetivamente. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 24. 
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25-  1760, Janeiro, 17 – 1761, Setembro, 25, Lisboa 
CARTAS (7) ao rei [D. José I], a primeira e a segunda, do conselheiro Francisco 
Xavier Afonso Pacheco e Sampaio, remetendo os requerimentos dos bacharéis 
Bento Moreira Camelo e Sousa e Francisco Xavier de Basto, solicitando certidão do 
tempo de serviço como ouvidores da vila de Valença do Minho e Azeitão; a terceira, 
dos oficiais da Junta das Justiças do Estado de Bragança, sobre os candidatos ao 
cargo de ouvidor da comarca da vila de Ourém; a quarta, quinta, sexta e sétima, do 
[secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de Lavre, informando 
os requerimentos dos bacharéis Antônio José de Araújo e Sousa, Bernardino 
Antônio de Azevedo Mourato, Vasco Lourenço Veloso e Manuel Lobo Barreto 
Souto Maior, solicitando certidão do tempo de serviço como ouvidor e provedor de 
Faro e de ouvidor das vilas de Tentúgal, Linhares e Avis, respetivamente. 
Anexo: requerimentos, carta, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 25. 
 

26-  [ant. 1762, Julho, 13] – [ant. 1777, Abril, 8] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. José I], o primeiro, de Francisco de Gouveia Pato, 
requerendo certidão do tribunal do Conselho Ultramarino comprovativa do 
cumprimento das ordens emitidas enquanto serviu como ouvidor da comarca de 
Ourém, desde 18 de Março de 1757 até 24 de Abril de 1762; o segundo, do bacharel 
Joaquim José Freire de Andrade, solicitando certidão [do tribunal do Conselho 
Ultramarino] comprovativa do cumprimento das ordens emitidas enquanto serviu 
como ouvidor da comarca do Crato, entre 7 de Fevereiro de 1765 e 21 de Junho de 
1768; o terceiro, do bacharel João Libório de Figueiredo, solicitando certidão do 
tribunal do Conselho Ultramarino comprovativa do cumprimento das ordens 
emitidas enquanto serviu como ouvidor da comarca de Vila Real, entre 19 de 
Novembro de 1764 e 4 de Junho de 1768; o quarto, do bacharel Dionísio José da 
Cunha Machado Pinto, solicitando certidão do tribunal do Conselho Ultramarino 
comprovativa do cumprimento das ordens emitidas enquanto serviu como ouvidor 
da comarca de Tentúgal, entre 30 de Março de 1767 e 10 de Abril de 1770; o quinto, 
do bacharel Manuel Tomás de Sousa e Azevedo, solicitando certidão do tribunal do 
Conselho Ultramarino comprovativa do cumprimento das ordens emitidas 
enquanto serviu como ouvidor da vila de Valença do Minho, entre 4 de Maio de 
1770 e 15 de Maio de 1773; e o sexto, de Manuel Marques do Couto, solicitando 
certidão do tribunal do Conselho Ultramarino comprovativa do cumprimento das 
ordens emitidas enquanto serviu como ouvidor da vila de Pombal, entre 22 de 
Fevereiro de 1774 e [22 de Fevereiro] de 1777. 
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 26. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

27-  1764, Janeiro, 23 – 1766, Maio, 22, Lisboa 
CARTAS (4) do [secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre ao rei [D. José I], informando os requerimentos dos bacharéis Antônio José 
Rodrigues Ferreira, Manuel Pinto Ribeiro de Castro, Francisco José Brandão e 
Bernardo José de Sousa Pereira, solicitando certidão do tempo de serviço como 
ouvidores das comarcas de Valença do Minho, Vila Real, Crato e Linhares, 
respetivamente. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 27. 
 

28-  1764, Julho, 20, Madri 
OFÍCIO do fiscal do Conselho Civil de Castela, D. Pedro Rodrigues Campo Maior, 
ao Conselho Real, sobre o pedido de permanência dos jesuítas franceses em terras 
de Espanha. 
Obs.: minuta de documento em castelhano. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 28. 
 

29-  1768, Novembro, 7 – Dezembro, 5, Lisboa 
CARTAS (3) do [secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre ao rei [D. José I], informando os requerimentos dos bacharéis Manuel Velho 
da Costa, Luís Antônio Pereira de Barros e Luís Enes Barreiros, solicitando certidão 
do tempo de serviço como ouvidores da Alfândega de Lisboa e das comarcas de 
Tentúgal e Abrantes, respetivamente. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 29. 
 

30-  ����1770, Fevereiro, 20 – 1771, Agosto, 23, Lisboa 
CARTAS (6) do [secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre ao rei [D. José I], remetendo os requerimentos dos bacharéis Antônio Manuel 
das Póvoas, Filipe José Nogueira, Pedro Nunes de Sequeira Ferraz, José Xavier 
Machado, Nuno de Faria e Mata Castelo Branco e João Baptista da Fonseca Teixeira 
Coelho Cardoso, solicitando certidão do tempo de serviço como ouvidores das 
comarcas de Sabará, Alenquer, Santa Maria da Feira, Ourique, das cinco vilas de 
Chão de Coice e Bragança, respetivamente. 
Anexo: requerimentos. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 30. 
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31-  1774, Abril, 22 – Dezembro, 5, Lisboa 
CARTAS (6) do [secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre ao rei [D. José I], informando os requerimentos dos bacharéis Francisco José 
dos Santos e Albuquerque, Constantino Barreto de Sousa, Antônio Rodrigues 
Sameiro, Manuel Henriques Coelho Mansilha, José Joaquim Lino de Sá Camelo e 
Rodrigo Antônio de Melo Ataíde, solicitando certidão do tempo de serviço como 
ouvidores das comarcas de Alvito, Pombal e Avis, da Alfândega de Lisboa e das 
comarcas de Barcelos e Alenquer, respetivamente. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 31. 
 

32-  1774, Julho, 26, Londres 
OFÍCIO do [ministro de Portugal em Londres], Luís Pinto de Sousa, ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, 
remetendo alguns exemplares da Gazeta [de Lisboa], um relatório das actividades do 
remetente e o projecto apresentado pelo Sr. Artley para preservação dos edifícios e 
navios e extinção dos incêndios. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 32. 
 

33-  1775, Janeiro, 12 – 1777, Julho, 23, Lisboa 
CARTAS (6) do [secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre, a primeira, segunda e terceira ao rei [D. José I], a quarta, quinta e sexta à 
rainha [D. Maria I], informando os requerimentos dos bacharéis Bernardo José de 
Lemos Viana, Ambrósio Picaluga, Tibúrcio Valeriano Ferreira de Mendonça, 
Manuel Inácio da Gama Maldonado, João Anastácio Ferreira Raposo e Manuel 
Carlos Soares, solicitando certidão do tempo de serviço como ouvidor da comarca 
de Braga, juiz do Crime de Santarém, ouvidores das comarcas do Crato, Abrantes e 
Crato e juiz do Crime da cidade do Porto, respetivamente. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 33. 
 

34-  [ant. 1777, Maio, 10] – [ant. 1779, Março, 9] 
REQUERIMENTOS (3) à rainha [D. Maria I], o primeiro, do bacharel Joaquim José 
Santiago de Figueiredo, solicitando certidão do tribunal do Conselho Ultramarino 
comprovativa do cumprimento das ordens emitidas enquanto serviu como ouvidor 
da cidade de Bragança, entre 9 de Abril de 1771 e 27 de Junho de 1775; o segundo, 
do doutor Antônio Correia de Amorim e Castro, solicitando certidão do tribunal do 
Conselho Ultramarino comprovativa do cumprimento das ordens emitidas 
enquanto serviu como ouvidor da vila de Ourém, entre 15 de Julho de 1777 e 4 de 
Fevereiro de 1779; e o terceiro, do bacharel Aires de Ornelas da Silva Conde, 
solicitando certidão do tribunal do Conselho Ultramarino comprovativa do 
cumprimento das ordens emitidas enquanto serviu como ouvidor da comarca de 
Alenquer, entre 11 de Julho de 1775 e 21 de Outubro de 1778. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 34. 
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35-  1777, Junho, 2 – Agosto, 7, Lisboa 
CARTAS (4) do [secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre à rainha [D. Maria I], informando os requerimentos dos bacharéis Manuel 
Pires Quaresma, Francisco Vaz de Santana, Manuel Duarte Tavares e Estêvão 
Machado de Melo e Castro, solicitando certidão do tempo de serviço como ouvidor 
e provedor da comarca de Faro e ouvidores das comarcas das cinco vilas de Chão 
de Coice, Ourique e Valença do Minho, respetivamente. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 35. 
 

36-  1778, Fevereiro, 6 – Dezembro, 19, Lisboa 
CARTAS (6) do [secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre à rainha [D. Maria I], informando os requerimentos dos bacharéis Francisco 
de Paula Herculano Justiniano de Oliveira Brandão, Manuel José Gil, José de Barros 
Salvado, Joaquim José de Santiago de Figueiredo, Luís Rodrigues Ramos e 
Bernardo Antônio Soares, solicitando certidão do tempo de serviço como ouvidores 
das comarcas das cinco vilas de Chão de Coice, Avis, Ourique, Bragança e Braga, 
respetivamente. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 36. 
 

37-  1778, Outubro, 13 – Novembro, 2, Londres 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, o primeiro de João Jacinto de Magalhães, e o segundo 
do [ministro de Portugal em Londres], Luís Pinto de Sousa Coutinho, remetendo 
informações sobre o funcionamento das máquinas de fogo ou a vapor para o 
trabalho de escoamento das águas das minas, conforme as indicações do capitão 
Philips. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 37. 
 

38-  1779, Março, 10 – Dezembro, 15, Lisboa 
CARTAS (4) do [secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre à rainha [D. Maria I], informando os requerimentos dos bacharéis Antônio 
Correia Amorim e Castro, Bernardo José de Sousa Guerra, Inácio Teodósio 
Rodrigues de Santa Marta e Agostinho José Salazar, solicitando certidão do tempo 
de serviço como ouvidores das comarcas de Ourém e Vila Real, provedor de 
Miranda e ouvidor e corregedor da comarca de Alcobaça, respetivamente. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx.48, pasta 38. 
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39-  [ant. 1779, Março, 26] – [ant. 1798, Setembro, 26] 
REQUERIMENTOS (3) à rainha [D. Maria I], o primeiro, do solicitador da Fazenda 
Real da repartição do Tribunal Régio de Lisboa, Agostinho José da Fonseca, 
solicitando o pagamento de sete dias de serviço que se lhe devem; o segundo, do 
bacharel Antônio Filipe Soares de Andrade e Brederode, requerendo certidão dos 
serviços prestados enquanto juiz do Crime do bairro do Mocambo, desde 20 de 
Outubro de 1781 até 19 de Outubro de 1786, necessária para a conclusão do seu 
processo de residência; e o terceiro, do bacharel Francisco Baptista Rodrigues, 
requerendo certidão do tempo de serviço como provedor da comarca de Tomar, 
cargo que exerceu entre 1 de Agosto de 1787 e 20 de Novembro de 1796. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48, pasta 39. 
 

 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

AHU-CU_Reino 
Reino caixa 48-A (1780-1833) 
N.º de pastas descritas: 49 
Assuntos: sustento de ex-jesuítas em Roma; serviços prestados por ouvidores; guerra contra 
os franceses; inventos; comércio com o Brasil; corso argelino; hospitais; presença francesa em 
Portugal; pedidos de nobres para partirem para o Brasil; invenção de máquinas para 
Artilharia e Marinha; farol. 
 

1-  1780, Julho, 17, [Lisboa] 
OFÍCIO do ajudante do contador-geral da Corte, Joaquim José de Sousa, ao 
presidente do Real Erário, marquês [de Ponte de Lima, D. Francisco Xavier de 
Lima], sobre a transferência anual, em letras de câmbio ou dinheiro, de certa 
quantia do Cofre dos Bens Confiscados, estabelecido no Real Erário, para o da 
Câmara Apostólica, quantia essa que se destina ao pagamento das despesas com o 
sustento dos ex-jesuítas assistentes nos Estados Pontifícios depois da sua extinção, 
devendo ficar ao cuidado do cardeal Palota, tesoureiro daquele Cofre. 
Anexo: ofícios (minutas), memória (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 1. 
 

2-  1780, Agosto, 12 – 1783, Maio, 7, Lisboa 
CARTAS (6) do [secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre à rainha [D. Maria I], informando os requerimentos dos bacharéis Miguel 
Bento Fernandes de Andrade, José de Oliveira Pinto Botelho de Mesquita, Luís 
Figueiredo Abreu Castelo Branco, Antônio Xavier da Costa Sameiro, Francisco 
Lopes de Faria e Antônio de Lis, solicitando certidão do tempo de serviço como 
ouvidores das comarcas de Linhares, Beja, vila [de Santa Maria] da Feira e Avis, 
ouvidor e provedor da comarca de Alenquer e ouvidor da comarca do Crato, 
respetivamente. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 2. 
 

3-  ����1786, Dezembro, 20, Torres Vedras 
CARTA do provedor [da comarca de Torres Vedras], Antônio Pedro Torquato 
Barreto de Mendonça, à rainha [D. Maria I], sobre o requerimento do negociante do 
Rio de Janeiro Manuel Barbosa dos Santos, solicitando licença para poder constituir 
em capela e vínculo certa quantia de dinheiro, produto de várias fazendas que 
possuía em Alenquer e Vila Franca de Xira o desembargador Joaquim José Freire de 
Andrade, falecido na cidade do Rio de Janeiro, e que o suplicante pretende vender. 
Anexo: provisão, requerimento (cópia), auto de diligência e avaliação, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 3. 
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4-  1793, Junho, 15, Oeiras 
OFÍCIO do coronel da companhia de Bombeiros do regimento de Artilharia da 
Marinha, Gustavo Adolfo Hércules de Chermont, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo um 
projeto para atracar, desatracar e subir [?] peças de artilharia com maior facilidade a 
bordo das naus, apresentado pelo primeiro-tenente da referida companhia, Caetano 
José Vaz Parreiras. 
Anexo: memória do projeto; requerimentos (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 4. 
 

5-  1796, Dezembro, 2, Queluz 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], Luís Pinto 
de Sousa [Coutinho], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, para que se passem as ordens necessárias 
a fim de se entregarem os seis franceses que se encontram a bordo da fragata de 
guerra “A Graça”, ao cuidado do cônsul geral dos Estados Unidos da América, 
Duarte Church. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 5. 
 

6-  ����1798, Novembro, 28, Londres 
OFÍCIOS do [ministro de Portugal em Londres], D. João de Almeida de Melo e 
Castro, ao [oficial da Marinha e gentil-homem da Câmara da rainha D. Maria I, 
marquês de Nisa, D. Domingos Xavier de Lima], sobre a feliz chegada da frota do 
Brasil ao porto de Lisboa; as pretensões dos franceses na Europa e a recusa de 
Portugal em pactuar com as mesmas; e a necessidade de preparação e proteção das 
tropas, frotas e portos portugueses face a um eventual ataque francês. 
Anexo: lembrete. 
Obs.:  
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 6. 
 

7-  1799, Fevereiro, 9, [Lisboa] 
CARTA do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho, ao príncipe regente [D. João], sobre a necessidade de se 
preparar uma esquadra composta por naus portuguesas e inglesas para proteger as 
costas de Portugal, incluindo o litoral da Catalunha, com a frota do Mediterrâneo, 
de modo a travar os avanços franceses em Espanha, conforme anunciado pelo lorde 
[conde] de São Vicente, [lord John Jervis], em correspondência remetida no 
princípio do Inverno de 1798. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 7. 
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8-  ����1799, Fevereiro, 9 – Novembro, 18, Lisboa, Peniche, Lisboa, Viana 
OFÍCIOS (4) o primeiro, o segundo e o quarto ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, e o terceiro ao [conselheiro 
de Estado, marquês de Angeja, D. José Xavier de Noronha Camões de Albuquerque 
Moniz e Sousa]: o primeiro, de Mendo Pregador, sobre as queixas de Pedro 
Crisólogo Ferreira de Carvalho e outros por se ter suspendido o inventário 
realizado pelo Juízo dos Órfãos após a morte de sua mãe, pondo-se em causa o 
cumprimento do Direito das partes; o segundo, do governador da praça de Peniche, 
Anastácio José Ramos Pereira, sobre os procedimentos tomados com os barcos de 
pesca chegados ao porto de Peniche, provenientes de Larache, não se admitindo os 
que não apresentassem as respectivas cartas de saúde referendadas por outros 
portos por onde tivessem passado; o terceiro, do desembargador Bernardo José de 
Sousa da Guerra, sobre as desordens e danos ocorridos durante anos na 
administração dos Pinhais Reais de Leiria, com prejuízos consideráveis para a 
Fazenda Real e Tesouro Público, e as instruções dadas ao contador-geral de África, 
Grão-Pará e Maranhão [e do território pertencente à Relação da Bahia], Manuel 
Pereira de Faria, para resolver a questão; o quarto, do [governador das Armas da 
província do Minho], David Calder, sobre os motivos do atraso na condução dos 
móveis e da família do sargento-mor engenheiro José Auffdiener para Lisboa, 
atendendo à recusa da sua esposa em deixar a vila [de Viana]. 
Anexo: requerimento, certidões, provisão (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 8. 
 

9-  [post. 1799, Setembro, 24, Lisboa] 
REQUERIMENTO do contramestre da oficina de espingardeiros do Arsenal Real da 
Marinha, Manuel Rodrigues de Moraes, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho], solicitando que lhe sejam 
dispensados todos os meios existentes naquele Arsenal para realizar os modelos do 
engenho que se propôs criar. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 9. 
 

10-  ����1799, Novembro, 10 – 19, Lisboa 
ESCRITOS (2) o primeiro, do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, a José Barreto Gomes, sobre a partida de 
dois correios marítimos com destino ao Brasil; e o segundo, do enviado 
extraordinário e ministro plenipotenciário do rei da Prússia, barão de Schladen, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, sobre a vistoria feita ao navio prussiano aportado em Lisboa. 
Anexo: lembrete. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 10. 
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11-  [ant. 1799, Dezembro, 5] – [post 1800] 
REQUERIMENTOS (3) ao príncipe regente [D. João], o primeiro, do desembargador 
e juiz do Crime do bairro de Andaluz, Inácio José de Moraes e Brito, solicitando 
certidão do tempo de serviço prestado entre 31 de Maio de 1794 e 7 de Julho de 
1798; o segundo, dos ingleses John Hedgcock & Companhia, solicitando a 
revogação da ordem de fecho de uma porta de ligação entre o seu prédio e do seu 
procurador Francisco Leite Pereira de Melo Virgolino, por não se praticarem ali atos 
ilícitos, nem troca de mercadorias proibidas; e o terceiro, de Vicente Bianchini, 
natural de Roma, requerendo uma ajuda de custo e a nomeação como responsável 
dos trabalhos de prova e ensaio de uma máquina para mergulhar e trabalhar 
debaixo de água por si criada. 
Anexo: requerimento, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 11. 
 

12-  [século XVIII – XIX] 
MEMÓRIAS (cópias e minutas) sobre o comércio entre a Ásia e a África. 
Obs.: algumas cópias são do século XX. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 12. 
 

13-  ����[post. 1800, Fevereiro, 25] 
REQUERIMENTO do [capitão-general e governador da capitania de Goiás], D. João 
Manuel de Meneses, ao príncipe regente [D. João], solicitando o envio imediato da 
consulta, devassas e resolução respeitantes às diversas queixas apresentadas pela 
Junta Camarária daquela capitania contra o suplicante e o seu antecessor, [Tristão 
da Cunha e Meneses], para haver lugar a despacho. 
Obs.: D. João Manuel de Meneses foi capitão-general e governador da capitania de 
Goiás entre 25 de Fevereiro de 1800 e 22 de Fevereiro de 1804. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 13. 
 

14-  1800, Dezembro, 5 – 1808, Dezembro, 5, [Lisboa] 
CARTAS (3) ao príncipe regente [D. João], a primeira, do conselheiro [do Conselho 
Ultramarino], Francisco da Silva Corte Real, remetendo o requerimento do bacharel 
João Ferreira Batalha, solicitando certidão do tempo de serviço como juiz do Crime 
do bairro do Limoeiro; a segunda, do [secretário do Conselho Ultramarino], 
Francisco de Borja Garção Stockler, a respeito da petição do bacharel Bernardo de 
Lemos de Melo e Vasconcelos, solicitando certidão do tempo de serviço como juiz 
do Crime do bairro da Mouraria; e a terceira, do [oficial da secretaria do Conselho 
Ultramarino], Felipe José Stockler, a respeito do pedido de certidão do tempo de 
serviço como juiz do Crime do bairro do Limoeiro apresentado pelo bacharel 
Tomás José Nepomuceno Ferreira da Veiga, cujos dados não constam dos livros de 
registro daquela secretaria. 
Anexo: requerimentos, cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 14. 
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15-  [ca. 1800] 
OFÍCIO de José Joaquim Martinho da Silva César ao [secretário de Estado dos 
Negócios do Reino e Mercês, Luís Pinto de Sousa Coutinho], sobre a debilidade do 
seu estado de saúde, que o impede de assumir funções no Tribunal [da Relação de 
Lisboa]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 15. 
 

16-  ����[ca. 1804, Outubro] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel José da Silva Castro e seus sócios de 
Pernambuco ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
visconde de Anadia, D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
solicitando as ordens necessárias para poderem fazer a demonstração da máquina 
de descaroçar e prensar algodões, de sua criação, na Academia Real da Marinha ou 
em outro local a determinar. 
Anexo: lembrete. 
Obs.: ver AHU_ACL_CU_015, Cx. 251, doc. 16832. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 16. 
 

17-  1805, Setembro, 3, Lisboa 
CARTA do [oficial da Secretaria do Conselho Ultramarino], Felipe José Stockler, ao 
príncipe regente [D. João], remetendo o requerimento do desembargador Manuel 
José de Arriaga Brum da Silveira, em que solicita certidão do tempo de serviço 
como provedor da comarca de Santarém, e cujos dados não constam nos livros de 
registro daquela secretaria. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 17. 
 

18-  ����[ca. 1806] 
REQUERIMENTO dos negociantes e proprietários de navios do Brasil e Bissau ao 
príncipe regente [D. João], requerendo que se mande um comboio marítimo, 
chefiado pela nau “Vasco da Gama”, para acompanhar as respectivas embarcações 
até onde se achar conveniente para a segurança do comércio nacional, atendendo 
aos avisos lançados sobre a presença de corsários argelinos perto do litoral 
português. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 18. 
 

19-  1807, Junho, 7, Lisboa 
CARTA do conselheiro [do Conselho Ultramarino], Pedro de Mariz de Sousa 
Sarmento, ao príncipe regente [D. João], sobre o requerimento do maquinista Jacob 
Bernardo Haas, solicitando ajuda de custo para remediar a falta dos seus bens, 
perdidos no incêndio ocorrido no edifício da Cordoaria, onde habitava. 
Anexo: requerimentos, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 19. 
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20-  [post. 1807] 
OFÍCIO do [médico cirurgião do hospital do Presídio da Trafaria], doutor 
Venceslau Anselmo Soares, ao [governador do Reino e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar e da Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho 
Barreto de Sá e Resende, informando sobre as medidas tomadas para recuperação 
do hospital da Trafaria, as dificuldades encontradas e os franceses ali 
hospitalizados, dos quais envia um mapa. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 20. 
 

21-  ����[post. 1807] 
REQUERIMENTOS (2) ao príncipe regente [D. João], o primeiro, solicitando que se 
entregue a administração da casa e respectiva assistência à tutora do suplicante; e o 
segundo, do primeiro cirurgião do número graduado da Armada Real, João 
Clímaco de Sousa, solicitando licença para embarcar no bergantim “Serpente”, onde 
presta serviço, as quatro irmãs órfãs com destino à cidade do Rio de Janeiro, na qual 
tem a sua residência. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 21. 
 

22-  [post. 1807] 
REQUERIMENTOS (2) dirigidos ao [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, D. Rodrigo de Sousa Coutinho]: o primeiro, solicitando 
dispensa do serviço oficial para o soldado anspeçado da 5ª companhia do 
regimento de Cascais Antônio Valério, a fim de auxiliar o suplicante para o 
funcionamento de certa máquina; e o segundo, do porta-bandeira da 2ª legião dos 
Voluntários Reais da província de Bardez, no Estado da Índia, José Francisco Xavier 
Pragana, requerendo um visto para que lhe sejam pagos os soldos em atraso. 
Anexo: requerimento, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 22. 
 

23-  [post. 1807] 
REQUERIMENTO do coadjutor e futuro sucessor da igreja de Santa Madalena de 
Lordelo de Vila Real, padre João Martins de Carvalho, ao [governador do Reino e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e da Guerra, D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], solicitando que se averigúe sobre 
a conduta de uma testemunha inquirida a respeito do destino dado às esmolas e 
apoios recebidos. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 23. 
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24-  [post. 1808] 
REQUERIMENTO do primeiro-tenente da Marinha Real José Joaquim de Amorim, 
ao [governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e da Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, 
solicitando a isenção de prestar serviço de aposentadoria a um aboletado, 
atendendo à falta de recursos materiais e humanos na sua residência. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 24. 
 

25-  1810, Janeiro, 19 – Maio, 5, Cascais 
OFÍCIOS (3) de José Belo Madeira, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], conde [das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro ?], 
mostrando a sua lealdade para com a Coroa portuguesa e lamentando os prejuízos 
que tem sofrido desde a chegada dos franceses, e as dificuldades de relacionamento 
com estes últimos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 25. 
 

26-  1810, Março, 6 – Junho, 2, [Guadiana] 
OFÍCIOS (3) do capitão-tenente e comandante da escuna de guerra “Conceição”, 
Antônio Pio dos Santos, ao [governador do Reino e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar e da Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho 
Barreto de Sá e Resende, sobre as movimentações da Armada portuguesa 
estacionada no rio Guadiana após a chegada dos franceses ao território português. 
Anexo: ofício, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 26. 
 

27-  ����1810, Setembro, 27 – 1812, Janeiro, 24, Lisboa 
CARTAS (3) a primeira e terceira, do [secretário do Conselho Ultramarino], 
Francisco de Borja Garção Stockler, ao príncipe regente [D. João], remetendo os 
requerimentos dos bacharéis Miguel Lourenço Peres e Joaquim Rafael do Vale, 
solicitando certidão do tempo de serviço prestado como juízes do Crime dos bairros 
da Mouraria e de Andaluz, respetivamente, e cujos dados não constam nos livros de 
registro daquela secretaria; e a segunda, particular, de [D. Teresa de Almeida de 
Melo e Castro] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, conde 
das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro], relatando as dificuldades por 
que tem passado a sua família desde a saída da Corte para o Brasil e a chegada dos 
franceses, e solicitando auxílio com a passagem para o Rio de Janeiro dos restantes 
membros da família (que também é a do conde). 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 27. 
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28-  ����1811, Março, 14, [Lisboa] 
ESCRITO de Manuel Vicente José de Oliveira ao [oficial-maior da Secretaria de 
Estado da Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro], José Joaquim da Silva Freitas, 
sobre o aviso entregue ao marquês de Vagos a fim de ser conduzido para o Rio de 
Janeiro, juntamente com a sua família. 
Anexo: sobrescrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 28. 
 

29-  1811, Outubro, 16, Berlengas 
OFÍCIO do médico francês M. Nauri ao [almirante Berkeley, comandante inglês 
responsável pelas cadeias marítimas], com a relação dos prisioneiros franceses que 
se encontram na fortaleza das Berlengas, referindo as péssimas condições de 
sobrevivência a que estão sujeitos. 
Anexo: relações, lembrete. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 29. 
 

30-  ����[post. 1811, Novembro, 19] 
REQUERIMENTO de frei Francisco da Mãe dos Homens, da Ordem Reformada de 
Santo Agostinho, ao príncipe regente [D. João], solicitando licença e proteção régia 
para renunciar da condição de religioso, de modo a poder socorrer a sua mãe, 
desamparada e infeliz devido aos reveses sofridos com as invasões francesas, 
retirando-se com esta para o Rio de Janeiro, onde pretende exercer uma profissão 
de que possa retirar o seu sustento, mas que a mesma seja digna de sua família e da 
corporação religiosa a que até agora pertenceu. 
Anexo: lembrete, instrumento de testemunhas, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 30. 
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31-  1812, Fevereiro, 17 – Novembro, 3, Lisboa 
OFÍCIOS (8) do [oficial da secretaria do Arsenal da Marinha] José Joaquim de 
Amorim ao [governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar e da Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e 
Resende: o primeiro e o terceiro, sobre o embarque dos prisioneiros de guerra 
franceses oriundos de Abrantes em navios ingleses, por ordem do almirante 
Berkeley; o segundo, sobre o aumento do movimento e a complexidade da escritura 
na secretaria, face ao crescente número de prisioneiros que ali deram entrada; o 
quarto, sobre as quantias que se deveriam abonar aos oficiais militares prisioneiros 
de guerra, e o embarque de mais prisioneiros franceses a bordo da fragata 
“Efigênia”, com destino a Inglaterra; o quinto, sobre o envio de alguns prisioneiros 
de guerra franceses vindos da Figueira [da Foz] para o hospital da Cordoaria; o 
sexto, remetendo o mapa do mês de Setembro relativo à comissão dos prisioneiros 
de guerra da responsabilidade do major Perné; o sétimo, sobre a chegada de 
prisioneiros de Madri, e entre eles o soldado do 1º regimento de Artilharia francesa 
Martau Paull, de nação flamenga, casado com uma espanhola da cidade de Ávila; e 
o oitavo, sobre a cobrança ao embaixador espanhol de uma letra vinda de Ciudad 
Rodrigo, assunto do qual foi informado um dos empregados de Guadalajara, D. 
Damazo de la Torre. 
Anexo: lembretes, decreto (cópia), ofício em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 31. 
 

32-  1812, Abril, 27 – Dezembro, 14, Lisboa, Leiria 
OFÍCIOS (5) ao [governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar e da Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá 
e Resende: os quatro primeiros, do [oficial da secretaria do Arsenal da Marinha] 
José Joaquim de Amorim, sobre os prisioneiros espanhóis e franceses que deram 
entrada naquele Arsenal, posteriormente entregues aos generais ingleses para 
serem conduzidos à Inglaterra; e o quinto, do corregedor de Leiria, Antônio Cesário 
de Sousa da Guerra Quaresma, remetendo o requerimento do cónego de Ourém, 
Manuel José de Lima, solicitando a recuperação ou ajuda de custo para o restauro 
de alguns edifícios que possui e que se encontram em avançado estado de ruína. 
Anexo: requerimento, ofício, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 32. 
 

33-  1812, Agosto, 17 – Setembro, 26 Lisboa 
OFÍCIOS (5) do [oficial da secretaria do Arsenal da Marinha] José Joaquim de 
Amorim ao [governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar e da Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e 
Resende, sobre a chegada de novos prisioneiros de guerra franceses e espanhóis e a 
sua entrega aos generais ingleses para serem transportados em navios britânicos 
com destino a Inglaterra, e as medidas a tomar para prover à subsistência dos 
mesmos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 33. 
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34-  1812, Agosto, 24 – Setembro, 12, Trafaria 
OFÍCIOS (6) do capitão governador do Presídio da Trafaria, Antônio Elesbão Xavier 
de Almeida, ao [governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar e da Guerra, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e 
Resende], sobre o envio de prisioneiros para o hospital da Cordoaria, tendo em 
vista o seu rápido restabelecimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 34. 
 

35-  ����[ant. 1814] 
CARTA (particular) do [capitão da torre de Belém, José Rebelo] Palhares, ao doutor 
Venceslau Angelino Soares, remetendo a Gazeta com o relato dos acontecimentos 
ocorridos em Lisboa após a partida da Família Real e de suas primas e sobrinhas 
para o Rio de Janeiro, a entrada dos Franceses e a chegada das tropas inglesas às 
fronteiras de Portugal, conforme o conhecimento dado ao [governador do Reino e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e da Guerra], D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, e sobre a sua nomeação para 
comandar a torre de Belém. 
Obs.: ver AHU_CU_005, Cx. 256, doc. 17794; o destinatário é tratado muito 
familiarmente como “Primo do Coração”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 35. 
 

36-  1814, Agosto, 3 – 1815, Junho, 12, Lisboa 
OFÍCIOS (2) do [juiz do Arsenal Real da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, ao 
[governador do Reino] e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar 
e da Guerra, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, remetendo 
os requerimentos de Antônio Pedro Virgolino e Vicente Bianchini, solicitando 
autorização para, à custa da Fazenda Real, construírem no Arsenal da Marinha uma 
agulha azimutal e uma máquina de mergulho com grande utilidade para a 
navegação portuguesa e europeia. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 36. 
 

37-  ����[post. 1816] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João VI], o primeiro, do negociante e proprietário 
do navio “Gratidão”, José Bento de Araújo, solicitando prorrogação do empréstimo 
de duas peças de Artilharia de calibre 9 para armar o referido navio, que se prepara 
para partir rumo a Pernambuco, de modo a garantir a segurança da embarcação, 
tripulação e mercadorias, face a um possível ataque de corsários; o segundo, do 
bacharel José Antônio Maria de Sousa e Azevedo, nomeado corregedor do bairro de 
Belém, solicitando licença para desembarcar no porto de Lisboa, por motivos de 
saúde; e o terceiro, de Filipe José Rodrigues de Aguiar, solicitando licença para 
utilizar duas bombas para puxar água e proceder à rega artificial do campo de trigo 
que tem no sítio do Carregado, em propriedade pertencente à casa do conde de 
Resende, de modo a evitar os prejuízos da seca. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 37. 
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38-  1819, Janeiro, 12 – Julho, 6, Lisboa 
CARTAS (2) ao rei [D. João VI], a primeira, do [inspetor da Real Fábrica da 
Cordoaria] Marino Miguel Franzini, remetendo requerimento e memorial do 
soldado voluntário de Infantaria Antônio de Carvalho, solicitando emprego na Real 
Fábrica da Cordoaria; e a segunda, do [oficial-maior da secretaria do Conselho 
Ultramarino], Filipe José Stockler, remetendo o requerimento do bacharel Pedro 
Madeira de Abreu Brandão, solicitando certidão do tempo de serviço prestado 
como juiz do Crime do bairro da Mouraria. 
Anexo: requerimento, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 38. 
 

39-  [ant. 1819, Fevereiro, 10 – Maio, 4] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do bacharel João da Cunha 
Neves e Carvalho, solicitando certidão do tempo de serviço prestado como juiz de 
fora, do Crime e Órfãos da cidade de Coimbra, entre 26 de Agosto de 1815 e 4 de 
Novembro de 1818; e o segundo, do bacharel José de Vasconcelos Castelo Branco, 
solicitando certidão do tempo de serviço prestado como juiz do Crime do bairro do 
Limoeiro, entre 1 de Julho de 1814 e 27 de Fevereiro de 1819. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 39. 
 

40-  [ant. 1822, Fevereiro, 25] – [ant. 1824, Agosto, 17] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João VI], o primeiro, do mestre cutileiro José 
Maria Sá, solicitando licença para demonstrar a utilidade de um novo método ou 
invento por si criado para amarrar todo o tipo e qualidade de embarcações, 
navegáveis em todos os portos (de mar e rio); o segundo, do oficial da Secretaria de 
Estado da Marinha e Ultramar, Jacob Frederico Torlade Pereira de Azambuja, 
requerendo certidão do decreto de 29 de Março de 1824, pelo qual obteve a 
reintegração no seu cargo; e o terceiro, de João Futcher, solicitando isenção do 
pagamento de todos os direitos ou emolumentos de entrada e saída da escuna 
artilheira que adquiriu no Arsenal Real da Marinha para experimentar a máquina 
de mergulho por si criada. 
Anexo: provisão (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 40. 
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41-  1822, Maio, 7 – 1831, Dezembro, 9, Lisboa 
CARTAS (3) ao rei [D. João VI], as duas primeiras, do [oficial-maior da secretaria do 
Conselho Ultramarino], Filipe José Stockler, remetendo os requerimentos do 
bacharel João Moniz da Silva Boto e do desembargador Francisco Roberto da Silva 
Ferrão de Carvalho Martins, solicitando certidão do tempo de serviço prestado 
como juízes do Crime dos bairros da Mouraria e de Santa Catarina, respetivamente; 
e a terceira, do [conselheiro do Conselho Ultramarino], João Antônio Rodrigues 
Ferreira, remetendo o requerimento do desembargador da Relação do Porto, 
Martinho Teixeira Homem, solicitando certidão do tempo de serviço prestado como 
juiz do Crime do Bairro Alto. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 41. 
 

42-  1824, Outubro, 27, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], marquês de Palmela, 
[D. Pedro de Sousa Holstein], ao [secretário de estado da Guerra, interinamente da 
Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra, [Manuel 
Inácio Martins Pamplona Corte Real], remetendo cópia de parágrafo do ofício de 2 
de Outubro de 1824, sobre o invento de um farol da autoria do encarregado dos 
negócios de Portugal em Copenhaga. 
Anexo: ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 42. 
 

43-  1825, Abril, 30, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios do Reino], José Joaquim de Almeida 
e Araújo Correia de Lacerda, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Joaquim José Monteiro Torres, remetendo consulta da Real Junta do 
Comércio e o requerimento de João Plácido Baldi, solicitando autorização para pôr 
em prática algumas máquinas de sua invenção no Arsenal do Exército, com a mercê 
do posto honorário de segundo-tenente de Engenheiros. 
Anexo: requerimento, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 43. 
 

44-  1825, Outubro, 21, Lisboa 
REQUERIMENTO de Samuel Shirley ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, Joaquim José Monteiro Torres], solicitando despacho que lhe 
confira licença para fazer uma amarração permanente em ferro para ficar com a sua 
bóia para o serviço da casa flutuante para banhos sobre tonéis e para outro 
qualquer navio que a queira alugar, no ponto junto ao Cais das Colunas onde 
costuma fundear, com assistência do patrão-mor. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 44. 
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45-  1827, Junho, 1, [Lisboa] 
REQUERIMENTO do capelão José Pedro Bayard à princesa regente [D. Isabel 
Maria], solicitando que se informe a Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar 
sobre a execução da obra que o suplicante pretende demonstrar a respeito das 
embarcações insubmergíveis. 
Anexo: ofícios, requerimentos, mapas, plano de criação do dique da Ribeira das 
Naus, escritos, memórias descritivas do hidrômetro. 
Obs.: documentos impressos, em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 45. 
 

46-  1827, Julho, 17, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios da Fazenda], Manuel Antônio de 
Carvalho, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Antônio 
Manuel de Noronha, remetendo balanço de despesas para o cofre da Real 
Cordoaria com a construção de uma máquina de selar papel. 
Anexo: ofício, balanço de despesas (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 46. 
 

47-  1827, Dezembro, 3, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de Estado interino dos Negócios Estrangeiros], Cândido José 
Xavier, ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, [Antônio 
Manuel de Noronha], sobre as informações enviadas pelo encarregado dos 
Negócios de Portugal em Madri a respeito da construção de uma máquina de serrar 
madeira inventada por D. Andrés de Isa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 47. 
 

48-  1833, Maio, 2, Lisboa 
OFÍCIO de A. Mackemot ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e da Guerra, marquês de Loulé, [Nuno José Severo de Mendonça Rolim 
de Moura Barreto], remetendo exemplar do projeto de construção de um aparelho 
ortodrômico para medir a velocidade de todo o tipo de embarcações, e a sua 
utilidade para a navegação portuguesa. 
Anexo: prospecto do projeto impresso em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 48. 
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49-  1833, Dezembro, 3 – 30, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do [secretário de Estado interino dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra], Agostinho José Freire, ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, Francisco Simões Margiochi, o primeiro, remetendo correspondência 
relativa às irregularidades praticadas no desembarque dos recrutas estrangeiros, 
com a indicação de que devem ser tomadas providências para esclarecer a situação; 
o segundo, enviando cópia do ofício do brigadeiro Matias José Dias Azedo, 
encarregado do governo de Armas da província dos Açores, sobre o transporte de 
três pipas pertencentes à Fazenda Pública a bordo da galera “Piedade”, para a 
aguada dos passageiros com destino a Lisboa; e o terceiro, solicitando ordens para 
que o general encarregado do governo de Armas da província da Estremadura 
tenha à sua disposição todas as praças de pret que esperam transferência para a 
cadeia do castelo de São Jorge. 
Anexo: ofícios (cópias). 
Obs.: as praças de pret eram contratadas por dia de trabalho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 48-A, pasta 49. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 59 (1612-1827) 
N.º de pastas descritas: 18 
Assuntos: serviços prestados por militares e outros; valor da prata lavrada e amoedada na 
Espanha; vinho; regimentos; contrato dos direitos do subsídio grande dos vinhos do Rio de 
Janeiro; Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro; Lagos; fornecimento de vinho à 
Armada da Inglaterra; mercês; exportação de vinho português para São Petersburgo; 
passaportes. 
 

1-  ����1612, Novembro, 15 –[post. 1732, Agosto, 30], [Lisboa] 
INFORMAÇÕES (3) do Conselho Ultramarino, a primeira, sobre os serviços 
prestados pelo capitão Francisco Jorge de Arouche, cavaleiro fidalgo, que serviu na 
Beira, em Cabo Verde, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro; a segunda, do capitão 
Manuel Soares da Arca, que serviu no Reino; e a terceira, do capitão Cipriano 
Coelho de Azevedo, que serviu nas províncias de Entre Douro e Minho, Trás-os-
Montes, Beira e Alentejo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59, pasta 1. 
 

2-  1643, Abril, 14, Lisboa 
DECRETO do rei D. João IV ordenando ao Conselho da Fazenda que Rodrigo 
Botelho fizesse averiguações sobre o valor da prata lavrada e amoedada na 
Espanha. 
Anexo: pareceres, consultas (minutas). 
AHU_CU_Reino, Cx. 59, pasta 2. 
 

3-  1643, Setembro, 3, Lisboa 
AUTO de exame que se fez nas pipas de vinho que se achavam nos armazéns dos 
mantimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59, pasta 3. 
 

4-  1651, Fevereiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de 
Isabel de Mendonça, viúva do oficial do Conselho da Fazenda na repartição da 
Índia Manuel Antunes, solicitando ajuda financeira para o enterro de seu marido. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59, pasta 4. 
 

5-  1657, Junho, 14, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o requerimento de Antônio Álvares da 
Silva, que solicitava um hábito da ordem de Santiago ou de Avis. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59, pasta 5. 
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6-  ����1661, Outubro, 20 – [ant. 1750, Março, 4] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro, de Antônio da Silva ao príncipe regente [D. 
Pedro], solicitando que o confirmasse no ofício de guarda-mor da Relação da 
Bahia, já que outro candidato se lhe antecipara; e o segundo, do oficial da 
secretaria do Conselho Ultramarino, Teodoro de Abreu Bernardes, ao rei [D. João 
V], solicitando uma ajuda para seu tratamento médico. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59, pasta 6. 
 

7-  1678, Junho, 1 – 1699, Julho, 23, Lisboa 
REGIMENTOS (2) o primeiro, dos Governadores de Armas, em 67 itens, assinado 
pelo príncipe regente [D. Pedro]; e o segundo, da Fortificação da Corte, em 50 
itens, de responsabilidade do mesmo príncipe, agora rei [D. Pedro II]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59, pasta 7. 
 

8-  16[83], Julho 23, Lisboa – 1757, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. João IV para que o Conselho Ultramarino veja um papel nele 
incluso e emita seu parecer; 
LEMBRETES do Conselho Ultramarino sobre os serviços de Manuel de Sousa Leal, 
Manuel de Almeida e Domingos Tomé da Costa. 
Obs.: o decreto está datado de 1683 mas deve tratar-se de um erro do escrivão, uma 
vez que o documento tem a rubrica de D. João IV, que faleceu em 1656. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59, pasta 8. 
 

9-  ����1740, Maio, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V], sobre o requerimento de 
Caetano do Couto Pereira, que rematara naquele tribunal o contrato dos direitos 
do subsídio grande dos vinhos do Rio de Janeiro. 
Anexo: requerimentos, informação, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59, pasta 9. 
 

10-  ����1746, Outubro, 5, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios do Reino e Mercês], Pedro da Mota e 
Silva, ao conselheiro [do Conselho Ultramarino] Alexandre Metelo de Sousa e 
Meneses, encaminhando papéis do padre procurador da Província de Santo 
Antônio do Brasil. 
Anexo: lista, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59, pasta 10. 
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11-  1770, Outubro, 31 – 1785, Agosto, 4, Porto, Londres, [Porto], Lisboa 
OFÍCIOS (10) os oito primeiros, em sua maioria, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, enviados pela Junta 
da Administração da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro, pelo 
superintendente da Ribeira do Douro, Antônio Caetano José de Sousa Magalhães, 
e pelo [embaixador de Portugal na Inglaterra] Francisco de Melo Carvalho, 
relativos ao contrato celebrado em Londres por Manuel Vieira, em nome daquela 
Companhia, com o Almirantado da Inglaterra, para o fornecimento de vinho à 
Armada daquele país; e os dois últimos, ao mesmo secretário, enviados pelo 
[presidente do Conselho Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de 
Castro], a respeito de armamentos para o quartel de Lagos, no Algarve, assim 
como das obras na ponte daquela cidade. 
Anexo: mapa de cálculo, aviso (cópia), informação, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59, pasta 11. 
 

12-  1773, Julho, 23, Londres 
TERMO DE JURAMENTO feito pelos homens de negócio de Londres João Cook e 
José Demages, relativo à veracidade da conta corrente anexa e declarando não 
terem recebido pagamentos das mãos do [ex-embaixador de Portugal na 
Inglaterra], Francisco de Melo Carvalho. 
Anexo: conta corrente. 
Obs.: documento traduzido do inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59, pasta 12. 
 

13-  ���� [ant. 1780, Julho, 1] – [ant. 1796, Outubro, 5] 
REQUERIMENTOS (8) à rainha [D. Maria I], o primeiro, de Casimiro da Costa 
Caetano, que solicita, através da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro, 
passaporte para poder embarcar com sua família para o Rio de Janeiro; o segundo, 
do juiz do Povo de Lisboa José Luís Ferro, pedindo solução para a reclamação dos 
fazendeiros e hortelãos da mesma cidade, que foram proibidos de trabalhar em 
artes e ofícios; os demais, de Teresa Manuel de Carvalho e Sampaio, João Pedro 
Teixeira de Moraes, Tomás de Aquino Ferreira Brito, Violante de Oliveira Falcão e 
Ana Joaquina de Aquino, solicitando mercês ou provimento em cargos públicos. 
Anexo: certidões, bilhetes, requerimentos, ofício, provisão, declarações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59, pasta 13. 
 

14-  ���� [ca. 1780] – 1813 
RELAÇÕES (5) a primeira, de efeitos carregados pelo provedor e deputados da 
Junta da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro para São Petersburgo; a 
segunda, da produção e dos estoques de vinho nos armazéns da cidade do Porto; a 
terceira, do vinho exportado para os portos do Brasil pela mesma Companhia; a 
quarta, relação em forma de caderno trazendo nomes de pessoas e quantias de 
dinheiro; e a quinta, de signatários de cartas e ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59, pasta 14. 
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15-  ����1781, Outubro, 31, [Lisboa] 
PASSAPORTES (2) passados pelo [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, o primeiro, para que a charrua “Príncipe da 
Beira” pudesse ir de Lisboa à Bahia e ao Rio de Janeiro; e o segundo, para que o 
bergantim “Santa Ana e São José” fosse da cidade do Porto à de São Petersburgo e 
de lá voltasse, a serviço da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59, pasta 15. 
 

16-  1785 – 1827, Dezembro, 17, [Porto], [Lisboa] 
MAPAS (4) o primeiro, dos gêneros carregados para a Rússia e para Arcangel pela 
Junta da Administração da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro; o 
segundo, da compra do vinho de ramo adquirido pela mesma Junta; o terceiro, dos 
mantimentos dos navios de guarda da costa; e o quarto, do movimento das 
embarcações no porto de Lisboa. 
Anexo: lembrete. 
Obs.: Arcangel, Arkangelsk ou Arkhangelsk é a capital da província de 
Arkhangelsk, localizada na Rússia, na margem da baía do Dvina, no mar Branco. 
Fundada oficialmente em 1584, com o nome de Novokholmogory, recebeu a 
designação atual em 1613, em honra do mosteiro de São Miguel Arcanjo, instalado 
na região desde o séc. XII. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59, pasta 16. 
 

17-  1786, Janeiro, 24 – 1788, Novembro, 19, Lisboa, Porto 
OFÍCIOS (10) em sua maioria, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, do [secretário de Estado dos Negócios do 
Reino], visconde de Vila Nova de Cerveira, [D. Tomás Xavier de Lima]; do 
provedor da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro, Barnabé Veloso Barreto 
de Miranda; de Afonso Barreto Meneses; de Domingos Martim Gonçalves; e do 
desembargador dos Agravos e superintendente-geral dos Contrabandos e 
Descaminhos dos Reais Direitos, Antônio Joaquim de Pina Manique, sobre 
assuntos relativos ao embarque de vinhos; ao funcionamento e rendimentos dos 
negócios com a Inglaterra; ou agradecendo a influência na obtenção de certo cargo, 
tudo relativo à Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59, pasta 17. 
 

18-  1786 – 1797 
AUTOS DE DEVASSA contra os introdutores do vinho de ramo e os lavradores 
aliciados pelos ingleses na compra e venda de vinho e DE APREENSÃO de vinhos 
introduzidos por Domingos Gomes Pinto contra as disposições legais. 
Obs.: faltam os autos de devassa de 1786 e o de apreensão de 1797, mencionados 
na lista que antecede os documentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59, pasta 18. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 59-A (1787-1813) 
N.º de pastas descritas: 12 
Assuntos: Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro; fornecimentos de vinho à Rússia, 
Inglaterra e Brasil; Casa Portuguesa de São Petersburgo; editais sobre produção e comércio 
do vinho; transgressões aos editais; processo contra o contrabandista Domingos Gomes 
Pinto; vinhos aptos para a exportação; suspensão da Lei de Sesmarias. 
 

1-  ����1787, Fevereiro, 28 – 1789, Novembro, 24, Vila Real, Porto 
CARTAS (4) à rainha [D. Maria I], a primeira, do ouvidor da comarca de Vila Real, 
Antônio José Dias Mourão Moreira, sobre adulteração do vinho naquela região; a 
segunda e a terceira, da Junta da Administração da Companhia Geral das Vinhas 
do Alto Douro, uma, remetendo lista das quintas que poderiam fornecer o vinho 
para a Inglaterra, Brasil e Rússia e para os “distritos do privilégio”, a outra, dando 
conta das providências que têm sido tomadas para o cumprimento dos editais da 
Junta a respeito da composição dos vinhos; e a quarta, comentando sobre o vinho e 
aguardentes fabricados em outras regiões de Portugal, que não a do Douro, e 
solicitando licença para os exportar para o Brasil sem pagarem direitos nas 
alfândegas. 
Anexo: relação, ofício (minuta), edital, cartas, ofício. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-A, pasta 1. 
 

2-  1788, Fevereiro, 2 – Outubro, 31, Porto, Lamego 
OFÍCIOS (8) em sua maioria, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, assinados por Afonso Barreto de Melo; José 
Maria [Zola]; Francisco Manuel e Meneses; pelo chanceler da Relação do Porto, 
José Roberto Vidal da Gama; José de Oliveira Barreto e demais membros da Junta 
da Administração da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro, entre outros 
assuntos, sobre: queixas contra aquela Junta; transgressões aos editais da 
Companhia; obras no rio Douro para facilitar a navegação; o naufrágio do 
bergantim “Flor da Navegação”; envio de relação dos exportadores de vinho para 
a Inglaterra; e a Casa Portuguesa estabelecida em São Petersburgo para o comércio 
do vinho. 
Anexo: ofício, certidão, recibo, relação, recibo, ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-A, pasta 2. 
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3-  1788, Setembro, 26 
EDITAL (cópia) pelo qual o provedor e deputados da Junta da Administração da 
Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro fazem saber aos proprietários das 
quintas e vinhas relacionados em lista anexa e a outras pessoas ligadas à 
agricultura e ao comércio do vinho que, a partir da presente vindima, suas 
propriedades serão incluídas na demarcação subsidiária da primordial e que os 
vinhos tintos por eles produzidos ficarão aptos para a exportação e comércio com a 
Inglaterra, com a denominação de “vinho legal de embarque”, contendo ainda 
determinações sobre o vinho branco e outras questões relacionadas com o assunto. 
Anexo: informações, aviso, editais (impressos). 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-A, pasta 3. 
 

4-  1788, Outubro, 27, [Porto] 
ATAS (2) das reuniões do provedor dos Armazéns, a primeira, com os mestres 
ferreiros, sobre os pregos e outros materiais fabricados na cidade do Porto e 
remetidos pelo provedor da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro; e a 
segunda, com os mestres da Real Fábrica da Cordoaria, sobre as amarras e outras 
peças, também fabricadas naquela cidade e remetidas pelo mesmo provedor. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-A, pasta 4. 
 

5-  ����1790, Setembro, 30 – 1798, Maio, 14, Porto, Barcelos, Londres, Queluz 
OFÍCIOS (8) os quatro primeiros, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro: o primeiro, do [ex-cônsul de 
Portugal em São Petersburgo, ex-administrador da Companhia Geral das Vinhas 
do Alto Douro e administrador da Casa Portuguesa em São Petersburgo], José 
Pedro Celestino Velho, esclarecendo os problemas havidos entre ele e a 
Companhia e solicitando a sua influência para lhe ser restituído o cargo de cônsul; 
o segundo, terceiro e quarto, do juiz de fora de Barcelos, Joaquim Antônio [Couto] 
de Pina Barreiros, dando conta dos negócios do vinho naquela cidade e em Viana, 
de onde Manoel Francisco Vasconcelos mandava vinhos para o Brasil; o quinto e o 
sexto, do [administrador dos fundos da Companhia Geral das Vinhas do Alto 
Douro], José da Cunha Pereira de Neiva, a Jacinto Fernandes Bandeira, sobre o 
pagamento da artilharia encomendada pelo então [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, conde das Galveias], D. João de Almeida de 
Melo e Castro, e outras faturas em dívida; o sétimo, do desembargador 
superintendente da Marinha [no Porto], Francisco de Almada e Mendonça, ao 
então [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, encaminhando denúncia contra o comerciante Domingos Gomes 
Pinto; e o oitavo, do referido secretário de Estado ao [secretário de Estado do Reino 
e Mercês], José da Silva Seabra, sobre a mesma denúncia. 
Anexo: memória, ofício (cópia de parágrafo, ofício, aviso (cópia), recibo, notas de 
saque, ofícios, aviso (cópia).  
AHU_CU_Reino, Cx. 59-A, pasta 5. 
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6-  ����1794, Março, 31 – 1812, Junho, 23, Vila Nova de Gaia 
ATESTADOS (3) passados, o primeiro, pelo provador e qualificador da 
Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro, João de Freitas, afirmando que 
Dionísio Tavares da Silva e Sousa tinha os requisitos necessários para ser admitido 
nos serviços daquela Companhia em razão dos seus conhecimentos sobre vinhos; o 
segundo e o terceiro, pelo provedor e deputados da Junta da Administração da 
mesma Companhia, certificando, um deles, que João Antônio Colombo e sua 
família podiam passar ao Rio de Janeiro, e o outro, que Joaquina Margarida 
Garcez, viúva, e seus filhos também poderiam ir viver na mesma cidade. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-A, pasta 6. 
 

7-  1795, Julho, 10 – 1813, Abril, 5, Lisboa 
INFORMAÇÕES (3), a primeira, sobre ter D. João de Almeida de Melo e Castro, 
sacado determinado quantia por ordem do provedor e deputados da Companhia 
Geral das Vinhas do Alto Douro; a segunda, sobre a retirada de determinados 
documentos de um maço, assinalando-se os nomes dos interessados; e a terceira, 
sobre Manuel Joaquim Bernardes ter assinado termo de juramento na Real Junta 
do Comércio a respeito de ser senhorio e mestre do bergantim “Dois Irmãos”, nele 
não tendo interesse nenhum estrangeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-A, pasta 7. 
 

8-  ����1796, Janeiro, 7 – 1811, Outubro, 3, Lisboa 
CARTAS (10), sendo oito à rainha [D. Maria I] e duas ao príncipe regente [D. João]: 
as seis primeiras, do oficial-maior [do Conselho Ultramarino] João Carlos Finali, 
tratando de pedidos de papel, livros, sacos para correspondência e outros 
materiais necessários para o funcionamento da secretaria daquele tribunal; a 
sétima, do porteiro do mesmo Conselho, João Antônio Botelho de Gouveia, 
solicitando pagamento das despesas miúdas feitas com a limpeza da prata e com a 
lavagem e caiação daquele Conselho; a oitava, do conselheiro [do Conselho 
Ultramarino] Francisco da Silva Corte Real, declarando não haver registro naquele 
tribunal de que o provedor na comarca de Elvas ali tivesse servido; a nona, dos 
governadores do Reino, acusando a recepção de ofícios expedidos pela Secretaria 
de Estado da Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro; e a décima, da Real Junta da 
Fazenda, sobre os efeitos salvos do naufrágio da nau “Maria Primeira” em Cádis. 
Anexo: cartas, certidão, mandado, ofícios, parecer, requerimentos, relações, 
informações, ofício (cópia), listas, carta, mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-A, pasta 8. 
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9-  ����[ant. 1796, Novembro, 12] – [post. 1797, Novembro, 21] 
REQUERIMENTOS (5), sendo os três primeiros à rainha [D. Maria I] e os demais 
provavelmente ao então [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho: os dois primeiros, do tenente do 
regimento de Cavalaria de Bragança, Antônio Norberto de Barbosa Vilas-Boas 
Truão, solicitando, no primeiro, a patente de sargento-mor de Cavalaria, 
juntamente com sua nomeação para governador dos Rios de Sena, em 
Moçambique, e no segundo, a sua nomeação como governador da ilha de Santa 
Catarina; o terceiro, de Tomás Aquino Ferreira Pinto, solicitando ofício de moço do 
Conselho Ultramarino; o quarto, sobre a denúncia feita pela Companhia Geral das 
Vinhas do Alto Douro contra o comerciante da cidade do Porto Domingos Gomes 
Pinto, acusado de contrabando; e o quinto, do gentil-homem do cardeal patriarca 
Francisco Borja Leitão, solicitando ao destinatário emprego como seu secretário. 
Anexo: cartas, certidão, provisão, requerimento, bilhete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-B, pasta 9. 
 

10-  ����1796, Dezembro, 10, Queluz 
DECRETO da rainha [D. Maria I] sobre a suspensão temporária da Lei das 
Sesmarias no Brasil pela falta de geômetras e de aparelhos próprios para as 
medições a fazer naquelas partes. 
Anexo: provisão. 
Obs.: rubrica do príncipe regente D. João. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-A, pasta 10. 
 

11-  1797, Novembro, 6 
AUTO DE DENÚNCIA mandado efetuar pelo desembargador e juiz conservador 
da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro contra o comerciante da cidade do 
Porto Domingos Gomes Pinto, acusado de contrabando. 
Anexo: memória, requerimentos, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-A, pasta 11. 
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12-  1799, Janeiro, 9 – 1804, Agosto, 30, Porto, Aveiro. 
OFÍCIOS (6) o primeiro e o segundo, do desembargador da Casa da Suplicação, 
corregedor provedor da comarca do Porto e superintendente da Marinha [no 
Porto], Francisco de Almada e Mendonça, ao então [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, o primeiro, 
encaminhando um mapa de exportação de vinhos, o segundo, sobre o 
apresamento de alguns navios, e com relação das normas a seguir pelos ingleses 
quanto ao trato dos vinhos; o terceiro e o quarto, de José da Cunha Pereira de 
Neiva a D. João de Almeida de Melo e Castro, comunicando-lhe a oferta de pipas 
de vinho em reconhecimento dos favores por si prestados à Companhia; o quinto, 
da Junta da mesma Companhia, [assinado por Gaspar Cardoso de Carvalho e 
Fonseca], ao então [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
cumprimentando-o pela posse naquele cargo; e o sexto, de Luís Gomes de 
Carvalho ao mesmo secretário, sobre o progresso da obra na barra de Aveiro. 
Anexo: mapa, lembrete, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-A, pasta 12. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 59-B (1802-1832) 
N.º de pastas descritas: 19 
Assuntos: funcionamento da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro; atos da sua Junta 
de Administração; fornecimento de linho para a Real Cordoaria pela Rússia, em troca do 
vinho a ser carregado na cidade do Porto; visitas do ouro no porto de Lisboa a embarcações 
vindas de diversas capitanias do Brasil; empréstimo, por parte da Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar, de tonéis para socorro dos produtores de vinho; obras de estradas junto 
ao rio Douro; pedido de extinção da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro; 
fornecimento de vinho para as guarnições militares. 
 

1-  ����1802, Janeiro, 9 – 1824, Maio, 8, [Lisboa], Queluz 
AVISOS (3) o primeiro (minuta), ao provedor da Junta da Companhia Geral das 
Vinhas do Alto Douro, sobre a compra de linho na Rússia para a Real Cordoaria, 
em troca do vinho a ser carregado na cidade do Porto; o segundo, do [secretário de 
Estado do Reino e Mercês], visconde de Balsemão, D. Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde 
de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sobre a 
concessão dada a Coelho, Afonso & Companhia, da vila de Viana, para transportar 
pipas de vinho desde o porto da Figueira [da Foz] até a cidade do Porto; e o 
terceiro, do [secretário de Estado dos Negócios do Reino], conde de Basto, [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros], ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Joaquim José Monteiro Torres, sobre as pipas de vinho que a 
Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro ofertaria à expedição que partiria em 
breve para o Brasil. 
Anexo: memória, avisos, alvará de declaração (impresso), mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-B, pasta 1. 
 

2-  ����1805, Abril, 7, [Lisboa] 
CARTA DE PROVIMENTO (cópia) passada pelo procurador delegado da Junta da 
Administração da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro, Manuel José 
Sarmento, nomeando para feitor da venda dos vinhos engarrafados pertencentes à 
sobredita Companhia em Pernambuco a Joaquim José da Costa Oliveira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-B, pasta 2. 
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3-  ����[ant. 1806, Junho, 18 – ant. 1829, Maio, 14] 
REQUERIMENTOS (12) os três primeiros, ao príncipe regente [D. João]; o quarto, 
ao então [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior]; os seis seguintes, 
ao rei [D. João VI]; o décimo primeiro, à princesa regente [D. Isabel Maria]; e o 
último, ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino], conde de Basto, [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros], sucessivamente, de: Josefa Maria dos Santos, 
solicitando passaporte para ir para o Rio de Janeiro com suas filhas a fim de juntar-
se ao marido e filhos, lá estabelecidos; Manuel Pacheco Leão, solicitando resposta à 
sua oferta de vinhos para o Real Arsenal da Marinha; Dionísio Tavares da Silva,  
primeiro feitor dos vinhos de embarque da Companhia Geral das Vinhas do Alto 
Douro, solicitando sua nomeação para provador da dita Companhia; Agostinho 
Peixoto da Silva, secretário da Academia da Marinha do Porto, solicitando 
igualdade de ordenado com o secretário da mesma Academia de Lisboa; José 
Sebastião Pereira Godinho, coronel comandante do regimento de Voluntários 
Reais das Milícias de Lisboa Ocidental, solicitando sua nomeação para governador 
da ilha de São Miguel; Silvestre Inácio Tenente, proprietário de fazenda no termo 
da vila de Azeitão, solicitando empréstimo de tonéis dos Armazéns Reais da 
Ribeira; Francisco José de Jesus, Manuel Inácio Chaves e Francisco Rodrigues 
Câmara, lavradores de vinhos, solicitando o mesmo; do senhorio e caixa da escuna 
“Paquete do Porto”, solicitando modificação do texto da concessão que obtivera de 
isenção dos direitos de carregar gêneros, porque estava incorreta; e do alferes do 
Estado Maior da Marinha na cidade do Porto, Joaquim de Meireles Freire Pinto 
Coelho, solicitando sua admissão ao Hospital Real Militar de Lisboa, por se achar 
doente, longe de sua unidade, casa e família. 
Anexo: atestados, lembretes, certidão, mandados, ofícios, lista, parecer. 
Obs.: documento em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-B, pasta 3. 
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4-  ����1807, Janeiro, 10 – 1812, Dezembro, 14, Lisboa 
OFÍCIOS (10) ao então [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior]: o 
primeiro, do [governador da cidade do Porto], Pedro de Melo Breyner, 
encaminhando mapas mensais das pessoas empregadas nas obras da estrada do 
Alto Douro; o segundo, do procurador delegado da Junta da Administração da 
Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro, Manuel José Sarmento, sobre a 
cobrança das dívidas de José Carneiro de Campos à Companhia; do terceiro ao 
décimo, do [juiz do Ouro], Pedro Duarte da Silva, dando conta das visitas do ouro 
nas seguintes embarcações: navio “Paquete da Bahia”, vindo daquele porto; navio 
“Carlota”, vindo do Maranhão; brigue “Golfinho”, do Maranhão; navio “Ave-
Maria”, do Pará; navio “Bom Jesus e Alma”, do Maranhão; navio “Felicidade”, do 
Pará; goleta “Bela Elisa”, do Pará; “São Guálter”, da Bahia; brigue “Capitulina”, do 
Rio de Janeiro; navio “Telémaco”, do Pará; brigue “São Joaquim”, de Pernambuco; 
navio “Duarte Pacheco”, da Bahia; navio “Bela Escolha”, do Maranhão; navio 
“Prazer e Alegria”, do Pará; navio “Polaca Galera”, do Maranhão; navio “Conde de 
Vimieiro”, do Pará; e brigue “Pensamento Ligeiro”, do Ceará. 
Anexo: mapas de pessoas, mapas de carga, ofício, ofício (cópia), informação, 
lembrete, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-B, pasta 4. 
 

5-  [post. 1810] 
ANOTAÇÃO sobre o pedido do embaixador inglês em Portugal, [sir Charles] 
Stuart, para que fosse extinta a Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro. 
Obs.: o embaixador em questão esteve em Portugal de 1810 a 1814. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-B, pasta 5. 
 

6-  1811, Outubro, 3, [Lisboa] 
PORTARIA emitida pelos governadores do Reino, a acompanhar regulamento, 
designando os lugares onde os navios mercantes nacionais e estrangeiros deverão 
ancorar no porto de Lisboa. 
Anexo: ofícios, regulamentos, portaria (minuta), regulamento (minuta), escritos, 
informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-B, pasta 6. 
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7-  ����1814, Agosto, 9 – 1816, Janeiro, 31, Porto, Lisboa 
OFÍCIOS (6) ao [governador do Reino, secretário de Estado da Marinha e 
Domínios Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal, D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], o primeiro, da Junta da 
Administração da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro, encaminhando os 
mapas das pessoas empregadas no trabalho da estrada e caminho de [sirga] para 
facilitar a navegação no rio Douro, desde a Régua até Barca d´Alva; o segundo, de 
Sebastião Correia de Sá, sobre problemas no embarque do vinho da Companhia; 
do terceiro ao sexto, do intendente dos Armazéns da Marinha, Antônio Félix da 
Fonseca, sobre: o vinho necessário para as guarnições e praças de transporte dos 
navios da expedição [do Brasil]; participando que o navio “Santiago” já tinha a 
bordo todo o vinho para a sua viagem e que os navios “Fénix”, “Comerciante” e 
“Flor do Tejo”deveriam ser providos no dia seguinte; participando que foi 
entregue o vinho que faltava para as praças dos navios de transporte da expedição 
do Brasil; e participando a chegada do iate “Bizarria”, com 150 pipas de vinho. 
Anexo: ofícios, decreto, carta, declaração, requerimento. 
Obs.: documento em inglês. Um caminho de sirga é um caminho ao longo das 
margens de um rio ou canal e que tem como objectivo permitir a tração de barcos 
por meio de animais ou pessoas. A sirga era o cabo de sisal utilizado para rebocar 
os barcos a partir da margem. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-B, pasta 7. 
 

8-  1818, Janeiro, 8 – Fevereiro, 21, Lisboa 
CONSULTAS (7) da Real Junta da Fazenda da Marinha ao príncipe regente [D. 
João], respectivamente, sobre: o pagamento dos operários do Arsenal Real da 
Marinha; o requerimento das filhas do [almirante Bernardo Ramires Esquível], 
visconde de Estremoz, solicitando, como pensão do montepio, o que já recebia o 
seu pai; encaminhando o auto de vistoria no caíque nº 2, feito pelo deputado 
inspetor a pedido dos construtores do Arsenal; o requerimento de Antônio 
Machado, antigo mestre da falua “São Braz”, do Arsenal da Marinha, solicitando o 
lugar de seu pai no mesmo Arsenal; o requerimento do primeiro-tenente da 
Armada Real, Joaquim José de Castro Guedes, solicitando ressarcimento do 
dinheiro que gastara com o seu resgate, quando cativo em Argel; o carregamento 
de mantimentos que fora solicitado à Junta para abastecer as fragatas que se 
achavam no estreito [de Gibraltar], com recurso aos iates da Coroa; e uma proposta 
que indicava as pessoas que poderiam ser nomeadas para guardas de número do 
Arsenal Real da Marinha. 
Anexo: lembretes, requerimentos, cartas, auto de vistoria, ofício, carta (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-B, pasta 8. 
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9-  ����1818, Fevereiro, 28 – Março, 12, Lisboa 
CONSULTAS (9) da Real Junta da Fazenda da Marinha ao príncipe regente [D. 
João], respectivamente, sobre: a compra de âncoras para o Arsenal Real da 
Marinha; a averiguação a fazer relativamente ao cabo da ponte José Antônio 
Coimbra e ao contramestre dos iates da Coroa Bartolomeu Correia; o requerimento 
do tenente-coronel reformado da Brigada Real da Marinha, José Bernardo de 
Lacerda, para ser ressarcido do dinheiro que gastara com o seu resgate, quando 
cativo em Argel; a reforma de mandadores de carpinteiros; os vencimentos do 
cirurgião-mor da Brigada Real da Marinha, Manuel de Lima e Silva; a iluminação 
do Arsenal Real da Marinha; o requerimento de Ana José Rosa Maciel, mãe do 
capitão-tenente da Armada Real Silvério José Maciel, solicitando seu montepio, 
uma vez que o mesmo falecera no Brasil, onde estava em comissão da Marinha; o 
fornecimento de madeira à Marinha pelo negociante João Fletcher; e a colocação 
dos gêneros necessários ao aprovisionamento privativo da Real Brigada da 
Marinha sob a responsabilidade do almoxarifado do Arsenal da Marinha. 
Anexo: relações, cartas, ofício (extrato de tradução), ofício (tradução), ofício, 
consulta (minuta), parecer. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-B, pasta 9. 
 

10-  1818, Março, 27 – Abril, 21, Lisboa 
CONSULTAS (8) da Real Junta da Fazenda da Marinha ao príncipe regente [D. 
João], respectivamente, sobre: o que ainda se devia a Antônio Gonçalves dos 
gêneros por si fornecidos à Armada Real nos anos de 1806 e 1807; o lastro 
necessário para o bergantim que se achava no estaleiro; o fornecimento de madeira 
à Marinha pelo negociante João Fletcher; a razão do pagamento das comedorias ao 
coronel do destacamento da Brigada Real da Marinha, Francisco Caetano Freire de 
Andrade; a resposta dada pelo negociante Henrique Teixeira de Sampaio a 
respeito da compra de âncoras na Inglaterra; os vencimentos do cirurgião-mor 
graduado do destacamento da Brigada Real da Marinha, Manuel de Lima e Silva; o 
termo de arrendamento da caldeira da Pampulha feito por Joaquim dos Ramos 
com o falecido José Maria de Moura, pelo prazo de dois anos; e o arrendamento a 
particulares dos baldios dos Reais Pinhais de Leiria. 
Anexo: cartas, lembrete, ofício, consultas, mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-B, pasta 10. 
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11-  ����1818, Maio, 2 – 1820, Janeiro, 29, Lisboa 
CONSULTAS (6) da Real Junta da Fazenda da Marinha, as cinco primeiras ao 
príncipe regente [D. João] e a última ao rei [D. João VI], respectivamente, sobre: a 
quantidade dos lotes de madeira fornecidos pelo negociante João Antônio Xavier 
ao Arsenal Real da Marinha; o requerimento de José Joaquim Duarte Cordeiro; o 
transporte de tropas da Divisão da Bahia; os documentos relativos ao serviço de 
Antônio Gonçalves, algarvio, que pretendia ser mestre do número das naus da 
Armada Real; o requerimento do capitão-de-mar-e-guerra e comandante da 
esquadra do estreito de Gibraltar, José Maria Monteiro, solicitando certa quantia 
para a manutenção daquela esquadra; e a pretensão de Duarte Gorjão Cunha 
Coimbra Botado, que queria ser o único oferente na venda de seus vinhos para 
consumo da Armada Real da Marinha. 
Anexo: lembrete, consultas, consulta (extrato), carta, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-B, pasta 11. 
 

12-  1820, Fevereiro, 3, Lisboa 
REQUERIMENTO de Duarte Gorjão Cunha Coimbra Botado ao rei [D. João VI], 
queixando-se de ter sido preterido pela Real Junta da Fazenda da Marinha no 
fornecimento de vinho para o consumo da Armada Real da Marinha, uma vez que 
o seu vinho foi dado como inferior; julgando-se injustiçado, solicita a interferência 
real no sentido de reverter a decisão. 
Anexo: relação, ofícios, informações, requerimentos (minutas), requerimentos, 
pareceres, aviso (minuta), cartas, notícia (impressa), termos (cópias), lembretes, 
ofícios (minutas), conhecimentos, ofício (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-B, pasta 12. 
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13-  1821, Julho, 1 – 1832, Setembro, 28, Porto, Lisboa 
OFÍCIOS (7) os três primeiros, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres; o quarto, o quinto e o sétimo ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] [Manuel] Inácio da 
Costa Quintela; e o sexto ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros]: os dois 
primeiros, da Junta da Administração da Companhia Geral das Vinhas do Alto 
Douro, felicitando o destinatário pelo seu cargo; o terceiro, do [intendente do 
Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, sobre o requerimento de 
Francisco Gonçalves, tenente e patrão-mor do Arsenal da Marinha, acerca do 
empréstimo de dois tonéis de vinho; o quarto, da Junta da Administração da 
Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro, felicitando o destinatário pelo seu 
cargo; o quinto, de Manuel Antônio Serrão, sobre um lote de vinho marcado; o 
sexto, do [chefe de esquadra interino, intendente da Marinha da cidade do Porto], 
José Joaquim da Rosa Coelho, solicitando o cargo de pareador-geral da 
Companhia, vago por morte do titular, para um seu parente, o vice-pareador José 
de Melo Peixoto, de quem elogia as qualidades; e o sétimo, de Manuel Antônio 
Serrão, sobre estarem prontas as pipas de vinho, classificadas nos respectivos lotes. 
Anexo: alvará (minuta), ofício. 
Obs.: Joaquim José Monteiro Torres foi secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos em 1821 e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar em 1825-1826; Manuel Inácio da Costa Quintela foi secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha em 1822 e secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar em 1826; José Antônio de Oliveira Leite de Barros foi 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar em 1828-1830 e 1831-
1833.  
O pareador tinha a seu cargo a medição dos tonéis, pipas, etc. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-B, pasta 13. 
 

14-  ����1822, Julho, 31 [Lisboa] – Dezembro, 18, [Lisboa] 
CONSULTAS (6) do Conselho de Estado ao rei [D. João VI], a primeira, sobre a 
escolha do capitão-tenente Antônio Gabriel Pereira Pessoa para comandante da 
corveta “Princesa Real”; a segunda, sobre o concurso para o lugar de piloto-mor da 
barra de Aveiro; a terceira, sobre a escolha do primeiro-tenente Francisco de Paula 
Tavares para comandante do correio marítimo “Infante Dom Sebastião”; a quarta, 
sobre as escolhas do capitão de mar e guerra graduado João Anacleto Gutierrez 
[Guterres?] para comandante da fragata “Amazona”, do capitão-tenente Luís 
Antônio de Almeida de Macedo para a charrua “Maria Cardoso” e do primeiro-
tenente Porfírio Antônio Caminha para a charrua “Príncipe Real”; a quinta, 
escolhendo o capitão de fragata graduado José Joaquim Leoni para comandante da 
corveta “Constituição”; e a sexta, propondo o capitão de mar e guerra Manuel de 
Vasconcelos Pereira de Melo para comandante da expedição destinada ao Brasil. 
Anexo: consulta, lembretes, cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-B, pasta 14. 
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15-  [post. 1823] 
RELAÇÃO das pessoas habilitadas para serem provedores e deputados da 
Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro, designando-se o nome e as 
respectivas qualificações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-B, pasta 15. 
 

16-  1824, Janeiro, 30 – 1832, Dezembro, 19, Porto, Lisboa, [Lisboa] 
OFÍCIOS (10) o primeiro, do [chefe de esquadra interino, intendente da Marinha 
da cidade do Porto], José Joaquim da Rosa Coelho, ao major-general da Armada, 
marquês de Viana, [D. João Manuel de Meneses], sobre os professores da 
Academia do Comércio e Marinha da cidade do Porto, criada sob a inspeção da 
Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro; o segundo, o terceiro, o quarto e o 
quinto, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim 
José Monteiro Torres, sendo: o segundo, do procurador da Companhia Geral das 
Vinhas do Alto Douro, José Joaquim de Carvalho e Sequeira, sobre os pedidos das 
câmaras da região do Douro para que se desse solução à disputa entre os 
produtores de vinho e os taverneiros do Porto; o terceiro, de Rodrigo Antônio 
Teixeira Bahia, sobre o tenente-general José Lopes de Sousa e o comportamento do 
seu filho, Joaquim Manuel de Sousa; o quarto e o quinto, do [intendente do 
Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, sobre o empréstimo de tonéis 
para socorrer aos lavradores de vinho; o sexto, o sétimo e o oitavo, da Junta da 
Administração da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro ao então [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Antônio Manuel de Noronha, 
sobre a anulação das determinações que garantiam isenção de pagamento dos 
direitos de primeira viagem ao iate “Emília”, à escuna “Arsênia”, ao bergantim 
“Porto” e à escuna “Senhora da Conceição Flor do Mar”; o oitavo, da mesma Junta 
ao [secretário de Estado interino da Marinha e Ultramar] Carlos Honório de 
Gouveia Durão, sobre o bergantim “Porto” poder gozar das isenções de 
pagamento de direitos; o nono, de Carlos [Félix Geraldes] May ao [ministro 
assistente ao Despacho], duque de Cadaval, [D. Nuno Caetano Álvares Pereira de 
Melo], sobre o linho que o procurador da Companhia Geral das Vinhas do Alto 
Douro entregara à Real Fábrica da Cordoaria; e o décimo, do encarregado dos 
vinhos da Real Fazenda, Manuel Antônio Serrão, [ao mesmo secretário], indicando 
a recomendação para o serviço real, por meio do juiz de fora da vila de Almada, de 
um dos trabalhadores ocupados na produção de vinho. 
Anexo: lembrete, ofícios, relações, mapas, despacho (cópia), portarias (minutas). 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-B, pasta 16. 
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17-  1824, Junho, 9, Elvas 
CARTA particular de Maria do Carmo e José a seu irmão, dando notícias da 
família; remete também o suplemento da Gazeta de Madri de 20 de Maio do mesmo 
ano, com o decreto do rei de Espanha Fernando VII, no qual determina as 
condições de perdão e penas a aplicar aos cidadãos implicados nas rebeliões para 
impor a constituição de Cádis. 
Anexo: suplemento da Gazeta de Madri. 
Obs.: doc. impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-B, pasta 17. 
 

18-  1824, Julho, 1, [Lisboa] 
CARTA do major-general da Armada, marquês de Viana, [D. João Manuel de 
Meneses], ao rei [D. João VI], sobre a liquidação do pagamento do fretamento do 
bergantim-escuna americano “Francis Jarvis”, que fora mandado para 
Montevidéu. 
Anexo: carta de afretamento (cópia), passaportes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-B, pasta 18. 
 

19-  1824, Dezembro, 9, Porto 
CONSULTA da Junta Inspetora da Academia Real da Marinha e Comércio do 
Porto ao rei [D. João VI] sobre a representação do diretor literário daquela 
Academia, conselheiro Joaquim Navarro de Andrade, acerca da pretensão do 
alferes do regimento de Infantaria nº 3, Jacinto Vieira do Canto Soares, de ser 
matriculado no segundo ano de Matemática, sem ter cursado o primeiro. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 59-B, pasta 19. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 60 (1600-1827) 
N.º de pastas descritas: 85 
Assuntos: armamento e munições; pinhal de Leiria; requerimentos vários; provimento de 
cargos; direito dos três por cento; coutadas e madeiras; pimenta; ordens e instituições 
religiosas; Armada; fornecimento de bens e gêneros; aprestamento de embarcações; 
remuneração de serviços; presos; ofícios da Casa de Bragança; casa de Cascais; esmolas e 
mercês; passaportes; peste; direitos do açúcar; artilheiros estrangeiros; cantores da Capela 
Real; Congresso de Filadélfia; Inquisição; conde de Oeiras; missões diplomáticas na Europa; 
cadeia do Limoeiro; Conselho Ultramarino. 
 

1-  [1600-1617] – [ant. 1618, Março, 1] 
INFORMAÇÕES (2) a primeira, do comendador [?] ao vice-rei [?], sobre a compra 
de pólvora e chumbo que é necessário pagar; e a segunda, de Jorge da Silva, 
guarda-mor do pinhal de Leiria, sobre melhoramentos à sua manutenção. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 1. 
 

2-  [1600-1630] – [post. 1618, Dezembro, 10] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro, de soror Francisca das Chagas, abadessa do 
convento da Madre de Deus, solicitando autorização para fazer obras; o segundo, 
de Miguel de Leão, almotacé, solicitando menagem enquanto não houvesse 
resolução para o seu caso; e o terceiro, de D. Ana da Cunha, viúva de Gaspar 
Manso, solicitando receber os moios de trigo que eram pagos a seu marido. 
Anexo: orçamento, certidão de licença. 
Obs.: os dois primeiros documentos têm datas presumidas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 2. 
 

3-  1608, Fevereiro, 19 – 1608, Março, 31 
CARTAS RÉGIAS (3) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe II], ordenando: a 
primeira, que lhe fosse enviada cópia de carta ou provisão passada para resolver a 
questão das rendas pagas com moderados prometidos; a segunda, que o 
procurador dos Feitos da Fazenda, doutor Mendo da Mota, fosse chamado quando 
houvesse despacho no Conselho da Fazenda e que as petições e respostas 
permanecessem fechadas; e a terceira, que o ofício de almoxarife da Ribeira das 
Naus fosse servido por uma só pessoa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 3. 
 

4-  1608, Outubro, 15, Lisboa 
AUTO DE VEDORIA que se fez às casas que tem Vicente de Moraes em Lisboa, na 
rua das Carniçarias Velhas, foreiras do Armazém do Reino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 4. 
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5-  1610, Março, 5, Lisboa – 1610, Julho, 20, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II]: a primeira, sobre o 
requerimento de Antônio Dinis, moço da Câmara Real, que pretendia servir o 
ofício de meirinho do paúl da Asseca, vago por doença de seu proprietário; a 
segunda, sobre o requerimento do corregedor Luís da Gama Pereira, a quem eram 
devidos 80 mil réis; a terceira, sobre uma informação do Conselho da Índia acerca 
dos pedidos dos capitães das naus para a Índia; e a quarta, sobre a prisão de Diogo 
Duarte d’Elvas, devedor à Fazenda Real do tempo em que foi tesoureiro dos 
almoxarifados. 
Anexo: certidões, carta régia (cópia de capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 5. 
 

6-  1610, Julho, 23, Lisboa – 1610, Novembro, 18, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II]: a primeira, sobre o 
requerimento de Antônio de Moraes, solicitando a propriedade do ofício de 
escrivão da vara do meirinho dos Contos do Reino e Casa, que já servia; a segunda, 
sobre navios de degredados; a terceira, sobre o requerimento de Catarina Nunes de 
Andrade, solicitando o ofício de solicitador dos Feitos da Fazenda, que era de seu 
falecido marido, para a pessoa que casasse com uma de suas filhas; e a quarta, 
sobre o pedido de Paulo de Azevedo, que pretendia obter a sua nomeação como 
administrador das madeiras para as naus da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 6. 
 

7-  [1617 – 1625] 
RELAÇÃO de gêneros alimentares que entregou Antônio da Mota, almoxarife do 
paúl da Asseca. 
Obs.: A data foi presumida tendo por base os anos em que Manuel Moreno de 
Chaves, que assina o documento, foi contratador dos mantimentos da Armada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 7. 
 

8-  1618, Março 10, Lisboa – 1618, Junho, 7, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II], a primeira, sobre o 
requerimento do vereador Antônio Pinto do Amaral, solicitando ser desobrigado 
do ofício de juiz conservador da Moeda; e a segunda, sobre o requerimento de 
Francisco Duarte, referente a uma consignação que tem com os Armazéns Reais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 8. 
 

9-  1618, Agosto, 15 – 1618, Outubro, 24 
CARTAS RÉGIAS (3) (cópias de capítulos) do rei [D. Filipe II], ordenando: a 
primeira, que lhe fosse enviada a provisão original que mandou dar aos mosteiros 
da Ordem Terceira de São Francisco [do reino de Portugal]; a segunda, que se 
tomasse informação sobre dinheiro gasto na Armada, pedido por Guilherme de 
Salinas a Bento Banha Cardoso; e a terceira, que se fizesse uma relação do 
rendimento do direito dos três por cento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 9. 
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10-  [1618 – 1620] – [1634] 
LISTAS (3) a primeira, das pessoas por quem se deveria repartir a pimenta; a 
segunda, de mercadorias estragadas na nau “Nossa Senhora de Penha de França”, 
subscrita pelo [tesoureiro da Especiaria] Sebastião de Andrade; e a terceira, de 
cartas régias da via do capitão-mor Luís de Mendonça [Furtado ?], maço 4.º. 
Anexo: lista, minuta. 
Obs.: sobre a pimenta, ver AHU_CU_Reino, Cx. 2. Para a segunda lista, ver 
AHU_Reino, Cx. 3, pasta 82. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 10. 
 

11-  1624, Janeiro, 16, Leiria – 1624, Janeiro, 18, [Santarém] 
OFÍCIOS (2) o primeiro, de André de Madureira, feitor das madeiras de pinho da 
comarca de Leiria, solicitando dinheiro para tratamento das madeiras 
recentemente derrubadas; e o segundo, de João Monteiro, feitor das madeiras de 
sobro do distrito de Santarém, solicitando dinheiro para pagar aos trabalhadores 
empregados no corte das referidas madeiras. 
Obs.: documentos em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 11. 
 

12-  1624, Fevereiro, 12, Lisboa – 1624, Junho, 15, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III], a primeira, sobre o 
requerimento de João Pereira, fundidor da fundição de artilharia [das Tercenas] da 
Porta da Cruz; a segunda, aconselhando a que se traga um dinheiro que está em 
Sevilha; a terceira, sobre o estado da Armada; e a quarta, sobre o requerimento de 
D. Fernando Mascarenhas, solicitando pagamento das madeiras já cortadas e que 
não sejam derrubadas as árvores da defesa do Soveral, uma propriedade sua em 
Ponte de Sôr. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 12. 
 

13-  1625, Março, 5, Lisboa – 1625, Julho, 12, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III], a primeira, sobre o 
requerimento de Simão e Lourenço Pereira, moços na corte de Madri, acerca do 
armamento vindo da Biscaia para o Armazém Real; a segunda, sobre a tonelagem 
que devem ter as caravelas que andam na baía da barra; e a terceira, sobre as cartas 
do desembargador Lourenço Coelho Leitão e de Damião de Figueiroa acerca do 
contrato da feitura das lonas na Maia, distrito do Porto. 
Anexo: cartas (2), relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 13. 
 

14-  1634, Agosto, 30 
ESCRITO de Filipe de Mesquita ao [governador da Relação do Porto e presidente 
do Conselho da Fazenda], conde de [Miranda], [D. Diogo Lopes de Sousa]; sobre 
uma pretensão de D. Leonor de Almeida. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 14. 
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15-  [ant. 1635, Fevereiro, 25] – [ant. 1643, Outubro, 1] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro, de Antônio de Fonseca de Mesa, solicitando 
algumas certidões que lhe são necessárias para o andamento de seu processo; o 
segundo, de Maria Rodrigues, pedindo que lhe seja pago o custo da alimentação 
dos soldados que estiveram durante 66 dias no castelo de Almada; e o terceiro, de 
Jerônimo Pinto Ribeiro, Luís da Veiga e Antônio Lopes Moniz, cantores da Capela 
Real, solicitando a sua aposentação. 
Anexo: portaria. 
Obs.: relativamente ao segundo requerimento, veja-se uma das consultas inseridas 
em AHU_CU_Reino, Cx. 10, pasta 41. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 15. 
 

16-  1635, Maio, 5, Lisboa – 1635, Setembro, 19, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III], a primeira, sobre o 
requerimento de Álvaro de Azevedo para que se abreviem os termos das causas 
que traz com Luís Vaz de Resende; a segunda, sobre o requerimento de Diogo 
Bernardes Pimenta, auditor-geral da Armada, sobre a situação de alguns presos 
que se encontram nas tercenas; e a terceira, sobre o requerimento de Afonso 
Casado da Costa para levar no navio “Santa Ana” artilheiros estrangeiros. 
Anexo: lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 16. 
 

17-  ����1635, Setembro, 26, Lisboa 
DECRETO do rei [D. Filipe III] ordenando ao Conselho da Fazenda que sejam 
rezadas missas até cem cruzados pela armada do Brasil e por duas naus da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 17. 
 

18-  ����1642, Julho, 23, Lisboa – 1642, Outubro, 3, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda ao rei [D. João IV], a primeira, sobre o 
requerimento de D. Francisco de Lima, solicitando uma ajuda de custo; a segunda, 
sobre o requerimento de Domingos Cabral, solicitando o ofício de revedor de 
contas do Estado do Brasil; e a terceira, sobre os mantimentos que Antônio de 
Saldanha trouxe das ilhas. 
Obs.: o primeiro documento encontra-se em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 18. 
 

19-  ����[1642, Setembro, 6] 
RELAÇÃO dos direitos que Diogo Duarte de Sousa pagou de 161 caixas de açúcar 
que despachou na alfândega. 
Obs.: ver AHU_CU_ Reino, Cx. 11, pasta 15. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 19. 
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20-  1643, Agosto, 12, Évora – 1680, Julho, 17, Lisboa 
CARTAS RÉGIAS (2) a primeira, do rei D. João IV a Joane Mendes de Vasconcelos, 
sobre a movimentação do exército por si comandado; e a segunda, do [regente] 
príncipe D. Pedro ao bispo de Lamego, ordenando que naquele Bispado se 
fizessem preces por causa da peste, que assolava muitos lugares. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 20. 
 

21-  ����1643, Dezembro, 22, Lisboa – 1696, Julho, 3, Lisboa 
ALVARÁS (4) o primeiro (cópia), do rei [D. João IV], ordenando que todas as 
cartas, requerimentos e mais negócios do Estado da Índia, Brasil e mais partes 
ultramarinas se remetam ao Conselho Ultramarino; o segundo, do rei [D. Afonso 
VI], concedendo o lugar de moço de capela de Vila Viçosa a Estêvão Soares, com as 
respectivas mercês; o terceiro, do rei [D. Pedro II] ao mesmo, concedendo-lhe mais 
um moio de trigo, por servir o lugar há mais de 26 anos; e o quarto, do rei [D. 
Pedro II], concedendo o lugar de moço de capela de Vila Viçosa a Antônio da 
Costa Sarça, com as respectivas mercês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 21. 
 

22-  ����1644, Março, 3, Lisboa – 1646, Novembro, 24, Lisboa 
PARECERES (cópias) do Conselho Ultramarino, sobre nomeação de pessoas para 
diversos cargos na cidade de Goa e no Brasil, nomeadamente em São Paulo, S. 
Vicente e no Rio de Janeiro e de ouvidor-geral do Estado do Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 22. 
 

23-  ����[post. 1644] – [post. 1659] 
INFORMAÇÕES (3) do Conselho Ultramarino, respectivamente, sobre os serviços 
de: Domingos André da Silva, que serviu no Reino; Diogo da Gama de 
Vasconcelos, que serviu no Reino e na armada da Companhia Geral do Brasil; e 
Francisco Velho Martins, por ter casado com D. Catarina de Vasconcelos, filha do 
mestre de campo Antônio de Madureira, a quem pertence a mercê do hábito de 
Cristo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 23. 
 

24-  [post. 1645] – [post. 1668] 
INFORMAÇÕES (6) de serviço [emitidas pelo Conselho Ultramarino], referentes a: 
Diogo Leite do Amaral, Baltazar Borges de Sousa, Estêvão Soares Pereira, 
Domingos da Silveira, Francisco Henriques e Fernão de Sousa Coutinho. Todos 
serviram nas guerras da Restauração. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 24. 
 

25-  [post. 1655] – [post. 1657] 
INFORMAÇÕES (3) [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços de Francisco 
Travassos de Carvalhosa, Francisco Vieira e Aires de Saldanha de Meneses, que 
serviram no Reino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 25. 
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26-  [post. 1657] – [post. 1658] 
INFORMAÇÕES (4) [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços de Simeão 
Amaral Ribeiro de Vasconcelos, Francisco Grizante da Gama (duas) e Francisco 
Rebelo da Costa, que serviram no Reino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 26. 
 

27-  ����[post. 1658] – [post. 1676] 
INFORMAÇÕES (6) [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços de: Francisco 
Gomes Cortes, que serviu no Reino; Estêvão Corrêa da Cunha, que serviu no 
Reino; Domingos Ferreira de Melo, que serviu no Reino, Argel, Madeira e Brasil; 
Domingos de Almeida Cabral, que serviu no Reino e nas armadas que foram a 
França e a Tânger; Diogo da Rocha, que serviu no Reino e no Brasil; e João da Silva 
de Carvalho, que serviu no Reino, Açores e Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 27. 
 

28-  1667, Janeiro, 7, Lisboa – 1699, Julho, 12, Lisboa 
CARTAS PATENTES (2) dadas a Álvaro Vaz de Matos, a primeira, do rei D. 
Afonso VI, nomeando-o capitão de Infantaria na companhia que está no Alentejo, 
no terço do mestre Aires de Sousa de Castro; e a segunda, do rei D. Pedro II, 
nomeando-o sargento-mor da ordenança da comarca de Campo de Ourique. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 28. 
 

29-  1670, Julho, 21, Lisboa 
DECRETO (cópia) do príncipe regente [D. Pedro] ordenando a reforma dos livros 
de assentamento do pagamento de juros, tenças e ordenados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 29. 
 

30-  ����[ant. 1680, Novembro, 22] – [ant. 1700, Março, 1] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. Pedro II], o primeiro, de Isabel Cordeiro, 
solicitando uma tença efectiva para seu filho Nicolau de Torres; o segundo, do 
fidalgo cavaleiro Francisco Rodrigues, solicitando folha corrida; o terceiro, de 
Manuel da Cunha, solicitando uma tença e o hábito de Cristo pelos serviços 
prestados nas armadas da Junta do Comércio Geral, como marinheiro, piloto e 
mestre da Marinha de Guerra; o quarto, de Antônio de Carvalho de Lucena, 
solicitando uma relação dos serviços por si prestados para informar um outro 
requerimento que tem pendente; o quinto, de Francisco de Sousa, solicitando 
recompensa pelos serviços prestados; e o sexto, de Antônio de Sousa, solicitando o 
mesmo, pelos serviços que prestou na armada da costa e na da Índia, onde serviu 
como grumete, marinheiro do troço, guardião, contra-mestre e mestre. 
Anexo: certidões, requerimentos, sentenças de justificação, cartas patentes, parecer 
(minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 30. 
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31-  1690, Março, 10, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei [D. Pedro II] ordenando que os requerentes a cargos ou 
mercês apresentem documentos verdadeiros e não traslados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 31. 
 

32-  1693, Maio, 16, Lisboa 
AVISO do [secretário de Estado] Mendo de Fóios Pereira ao [governador de 
Mazagão] João de Saldanha e Albuquerque recomendando Antônio Delgado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 32. 
 

33-  1693, Agosto, 19, Lisboa  – 1693, Outubro, 19, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do [secretário de Estado] Mendo de Fóios Pereira ao [governador de 
Mazagão] João de Saldanha de Albuquerque: o primeiro, sobre as fardas para os 
presos e a nomeação de um provisor, entre outros assuntos; o segundo, sobre 
animais enviados ao rei, Antônio Monteiro e outros assuntos; e o terceiro, sobre o 
Dr. Antônio de Freitas Branco e outros assuntos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 33. 
 

34-  1694, Dezembro, 22, Lisboa – 1694, Dezembro, 23, Lisboa 
CARTAS RÉGIAS (2) do rei D. Pedro II, a primeira, ao juiz de fora da vila do 
Torrão, ordenando-lhe que prendesse Antônia Santos, que vivia com escândalo na 
mesma vila, e a levasse para o recolhimento das convertidas de Évora; e a segunda, 
ao arcebispo de Évora, comunicando-lhe a mesma prisão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 34. 
 

35-  1695, Novembro, 16, Lisboa – 1696, Fevereiro, 24, Lisboa 
CARTAS RÉGIAS (3) do rei D. Pedro II ao arcebispo de Évora, a primeira, 
comunicando-lhe que avisou o Cabido acerca da sua ordem para que os padres do 
Arcebispado não pudessem trazer a loba aberta; a segunda, comunicando-lhe a 
resposta do Cabido de que obedeceriam a esta norma; e a terceira, informando-o 
sobre o nascimento de mais uma infante. 
Obs.: loba – “roupa roçagante antiga”; “vestido escolástico antigo; consta de túnica 
aberta, que sobrepõe por diante, sem mangas, e de uma capa talar” (cf. António de 
Moraes Silva, Diccionario da Lingua Portugueza. Lisboa: Na Impressão Régia, tomo 
II, 1831 (4.ª), p. 245). 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 35. 
 

36-  1695, Julho, 9, Lisboa – 1697, Fevereiro, 12, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II], a primeira, sobre o 
pedido dos príncipes pretos que se encontravam em Peniche para continuarem a 
receber um vintém a mais, dado o aumento no preço dos mantimentos; e a 
segunda, sobre o requerimento do prior-geral e religiosos do mosteiro de Santa 
Cruz de Coimbra, que solicitavam o pagamento de uma dívida. 
Anexo: consulta (minuta), certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 36. 
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37-  1702 – 1714 
INFORMAÇÕES (3) do Conselho Ultramarino sobre os serviços de Francisco Dinis 
Pinheiro, que serviu no Reino e na Madeira; Manuel Luís do Olival, que serviu no 
Reino; e Maximiliano da Costa e Oliveira, que também serviu no Reino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 37. 
 

38-  1708, Julho, 30, Lisboa – 1721, Março, 17, Lisboa 
CARTAS DE QUITAÇÃO (4) passadas pelo rei D. João V a Domingos Nunes, que 
serviu como almoxarife da Casa de Bragança em Cascais, respectivamente, de: 
almoxarife do Almoxarifado no triénio de 1704-1706; e almoxarife das dízimas do 
pescado nos triénios de 1710-1712, 1713-1715 e 1716-1719. 
Obs.: cartas em pergaminho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 38. 
 

39-  1723, Maio, 8, Lisboa 
INFORMAÇÃO de Manuel Bernardes declarando que na secretaria do Conselho 
Ultramarino se pode conceder passaporte ao navio “Bom Jesus e São 
[Bartolomeu]”, de que é mestre Manuel Pereira, por ter carregado a sua lotação de 
sal. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 39. 
 

40-  1730 – [post. 1755, Agosto, 20] 
INFORMAÇÕES (2) do Conselho Ultramarino sobre os serviços de João Álvares da 
Silva, que serviu no Reino, e José Álvares Vieira, que também serviu no Reino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 40. 
 

41-  1730, Agosto, 10, [Sevilha] 
OFÍCIO do arcebispo de Sevilha, [Luis de Salcedo y Azcaia], para [D. João da Mota 
e Silva], o cardeal da Mota, agradecendo a proteção dispensada a D. Baltazar de 
Acuña. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 41. 
 

42-  1733, Junho, 9, Lisboa – 1734, Setembro, 18, Lisboa 
ALVARÁS (2) do rei [D. João V], o primeiro, concedendo a mercê de 150 mil réis ao 
convento das religiosas de Santos; e o segundo, transferindo uma mercê de 200 mil 
réis de ordenado da comendadeira do mosteiro de Nossa Senhora da Encarnação 
de Lisboa, das comendas de Freiria, Évora, Borba e Mourão para a de Juromenha. 
Anexo: escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 42. 
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43-  1734, Março, 26, Lisboa 
ESCRITO de Frei Marcos Pinheiro ao [secretário do Conselho Ultramarino] Manuel 
Caetano [Lopes de Lavre] remetendo despachos para serem expedidos. 
Obs.: sobre o remetente, veja-se AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 24. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 43. 
 

44-  1736, Setembro, 13, Lisboa – 1741, Outubro, 30, Lisboa 
AVISOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios do Reino] Pedro da Mota e 
Silva, o primeiro, a Pedro de Rochas de Azevedo, mandando suspender o que o 
Conselho da Fazenda determinasse em relação ao provedor da comarca de 
Moncorvo; e o segundo, ao [conselheiro do Conselho Ultramarino] José de 
Carvalho e Abreu, mandando reformar a consulta sobre o requerimento de Manuel 
Nunes Coelho. 
Anexo: parecer (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 44. 
 

45-  ����[ant. 1739, Junho, 20] – [ant. 1741, Fevereiro, 1] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro, de Bernardo Félix da Silva, solicitando uma 
ajuda de custo para os gastos que tem feito com sua doença; o segundo, dos presos 
que vieram remetidos da América para a cadeia da Corte, solicitando a nomeação 
de um ministro para substituir José Inácio de Aroche, que faleceu; e o terceiro, de 
D. Violante Baptista para se reformar a consulta do seu requerimento anterior, em 
que solicitava uma remuneração pelos serviços de seu marido. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 45. 
 

46-  1740, Dezembro, 22, Lisboa – 1741, Abril, 27, Lisboa 
ESCRITOS (2) do [secretário do Conselho Ultramarino], Manuel Caetano Lopes de 
Lavre, ao fiscal das mercês, desembargador José Vaz de Carvalho, sobre a 
remuneração de serviços solicitada por Manuel da Fonseca de Azevedo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 46. 
 

47-  1741, Janeiro, 13, Lisboa – 1755, Abril, 11, Lisboa 
ALVARÁS (2) o primeiro, de D. João V, concedendo o cargo de provedor da 
comarca de Coimbra ao doutor Carlos Pereira Pinto; e o segundo, de D. José [I] a 
Félix Gomes de Abreu, concedendo-lhe a propriedade do ofício de feitor da 
alfândega de Lisboa. 
Anexo: escritura, requerimento, certidão, cartas patentes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 47. 
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48-  1741, Fevereiro, 18, Lisboa – 1755, Janeiro, 13, Lisboa 
DECRETOS (3) (cópias) o primeiro, do rei [D. João V], sobre os donativos a cobrar 
no provimento dos ofícios; e os restantes de D. José [I], o segundo, ordenando a 
compra de casas vizinhas para alargamento da cadeia do Limoeiro, o terceiro, 
ordenando que o Conselho Ultramarino siga a prática do decreto de 21 de Julho de 
1670 sobre o processamento das folhas e o pagamento de juros, ordenados e tenças. 
Anexo: parecer (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 48. 
 

49-  [ant. 1741, Maio, 6] – [ant. 1741, Dezembro, 19]  
REQUERIMENTOS (4) o primeiro, de Teodósio Dias para se reformar uma 
consulta que se extraviou; o segundo, de Antônio Carneiro de Alcáçova, 
solicitando que lhe sejam remetidas as suas ordens por mais duas vias; o terceiro, 
de Margarida Josefa de Abreu e Leite, solicitando que lhe sejam devolvidas as 
terras que perdeu para a Coroa; e o quarto, de Lourenço e Antônio Maximiliano, 
solicitando a devolução de certidões apresentadas por sua mãe, Maria Madalena, 
uma vez que o seu requerimento não foi deferido. 
Anexo: certidões, requerimentos, sentenças. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 49. 
 

50-  1741, Abril, 16, Lisboa – 1741, Maio, 29, Lisboa  
ESCRITOS (7) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Antônio Guedes Pereira, ao [conselheiro do Conselho da Fazenda, 
abade] Diogo de Mendonça Corte Real, sobre movimentações de soldados e de 
presos para a nau “Cabria”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 50. 
 

51-  1741, Abril, 17, Lisboa – 1741, Junho, 26, Lisboa  
AVISOS (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Antônio Guedes Pereira, ao [conselheiro do Conselho da Fazenda, 
abade] Diogo de Mendonça Corte Real, sobre transferências de presos e de 
soldados. 
Anexo: escrito (cópia), lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 51. 
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52-  1741, Maio, 7, Lisboa – 1741, Maio, 30, Lisboa 
ESCRITOS (7) ao [conselheiro do Conselho da Fazenda, abade] Diogo de 
Mendonça Corte Real: o primeiro, de Francisco Teixeira Torres, sobre a aprovação 
de Bernardo Ferreira Carmonete como cirurgião; o segundo, de Manuel Álvares, 
sobre o soldado José de Carias; o terceiro, de Francisco Xavier [Porcille], 
corregedor do bairro de São Paulo, solicitando a entrega de marinheiros 
represados; o quarto e o quinto, de Amaro de Macedo e Vasconcelos, sobre 
distribuição de presos, soldados e outros por diversas naus; o sexto, do conde de 
Unhão, [D. Rodrigo Xavier Teles de Meneses Castro e Silveira], sobre transferência 
de presos; e o sétimo, de Diogo Sobin, capitão da nau “São João”, sobre a falta de 
alguns marinheiros e pedindo licença para uma deslocação a terra. 
Anexo: listas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 52. 
 

53-  1741, Maio, 28, [Lisboa] 
OFÍCIO de Luís da Silva Pedroso comunicando que no seu aljube não está preso 
nenhum clérigo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 53. 
 

54-  1741, Junho, 9, Lisboa – 1750, Janeiro, 12, Lisboa 
CONSULTAS (2) do Conselho Ultramarino ao rei D. João V, a primeira, sobre o 
requerimento de Matias Vieira Rebelo de Magalhães para a justificação dos seus 
documentos; e a segunda, sobre o pedido dos ministros do Conselho Ultramarino, 
que solicitaram um aumento nos seus ordenados, tendo em vista a equiparação aos 
desembargadores do Desembargo do Paço. 
Anexo: requerimento, carta ao rei. 
Obs.: ver AHU_ACL_CU_011_Cx. 39, doc. 4. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 54. 
 

55-  1741, Julho, 18, Lisboa – 1795, Abril, 24, Lisboa 
PROVISÕES (2) a primeira, de D. João V para o provedor da comarca de Coimbra, 
ordenando que não se coloquem correntes (sic) nas residências dos ministros sem 
certificado do Conselho Ultramarino em como cumpriram suas ordens; e a 
segunda (cópia), da rainha [D. Maria I] dando ordens para a regulamentação da 
confirmação das cartas patentes. 
Anexo: portaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 55. 
 

56-  1741, Julho, 16, Penamacor 
CERTIDÃO atestando os serviços de Pedro Nunes de Abreu como cabo de 
esquadra da companhia do capitão Manuel Robalo Botelho. 
Obs.: junto, lembrete de Agostinho da Rocha Pereira sobre um requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 56. 
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57-  1741 
ESCRITO de Antônio Rodrigues, comandante do navio “Nossa Senhora da 
Barroquinha”, ao provedor, queixando-se da falta de víveres e medicamentos no 
seu navio. 
Anexo: lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 57. 
 

58-  [ant. 1743, Março, 31] 
REQUERIMENTO (fragmentos) de Ana Lopes. 
Anexo: requerimento, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 58. 
 

59-  ����[ant. 1744, Maio, 4 – ant. 1748, Agosto, 17] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro, da abadessa e religiosas do convento da 
Esperança de Lisboa, solicitando autorização para fazerem um peditório no Rio de 
Janeiro, em Minas Gerais e na Bahia; o segundo, do executor do Conselho 
Ultramarino, Luís Antônio de Araújo, solicitando uma ajuda de custo para auxílio 
nas despesas resultantes de sua doença; e o terceiro, do reitor do colégio de S. 
Pedro e São Paulo, de missionários ingleses, sobre a dificuldade em receberem a 
herança do padre João Dinis de Azevedo, que faleceu no Rio de Janeiro. 
Anexo: requerimento, bilhetes, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 59. 
 

60-  1745, Novembro, 18, Lisboa – 1750, Agosto, 31, Lisboa 
DECRETOS (3) o primeiro, da rainha D. Mariana de Áustria, ordenando ao 
Conselho da Fazenda que passe um padrão de juro a Baltazar Manuel Pereira do 
Lago; o segundo e o terceiro (cópias), sobre propinas para as luminárias que se 
colocam em Lisboa nas ocasiões festivas. 
Obs.: os segundo e terceiro decretos são de D. João V e foram copiados na véspera 
da aclamação de D. José I. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 60. 
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61-  ����[ant. 1746, Dezembro, 23] – [ant. 1750, Janeiro, 8] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro, de Guilherme Mauman, Ambrósio Lopes 
Coelho e restantes diretores que estabeleceram a fábrica de fundição, solicitando 
que lhes sejam entregues as peças de artilharia velhas e defeituosas que se 
encontram nos armazéns do Conselho Ultramarino; o segundo, de Tomás Caetano 
da Costa Maia, solicitando um benefício, quando vagar, na igreja de S. Martinho de 
Santarém ou na igreja da Azambuja; e o terceiro, da marquesa do Louriçal [D. 
Maria Josefa da Graça e Noronha], solicitando os documentos que lhe são 
necessários para se manter na posse das doações da casa de Cascais: as capitanias 
de Itamaracá e Pernambuco e, na Bahia, a capitania das ilhas de Itaparica, 
Tamarandiva, ilha pequena da Ribeira e terras do Rio Vermelho. 
Anexo: requerimento, certidão. 
Obs.: relativamente às matérias tratadas no terceiro requerimento, ver: 
AHU_ACL_CU_015, Cx. 65, D. 5482. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 61. 
 

62-  1747, Junho, 24, Viena de Áustria – 1747, Julho, 8, Viena de Áustria 
OFÍCIOS (5) do [enviado extraordinário de Portugal na Áustria], Sebastião José de 
Carvalho e Melo, ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], 
Marco Antônio de Azevedo Coutinho, sobre as movimentações militares de que 
tem conhecimento, nomeadamente, do conde de Schulenbourg sobre Génova, e as 
notícias que vêm dos Países Baixos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 62. 
 

63-  1747, Agosto, 20, Lisboa – 1762, Março, 2, Lisboa 
DESPACHOS (2) do Conselho Ultramarino, o primeiro (minuta), ao provedor da 
Casa da Moeda sobre a prata para fabricar moeda; e o segundo, ordenando que se 
juntasse uma resolução. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 63. 
 

64-  ����[ant. 1752, Junho, 17] – [ant. 1755, Dezembro, 11] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro, de Manuel Fernandes da Cunha, solicitando 
uma ajuda de custo pelos serviços que prestou na recuperação de bens da nau 
“Nossa Senhora de Nazaré”, que naufragou junto à barra falsa de Jaguaripe, na 
Bahia; o segundo, dos religiosos do convento de Santo Antônio de Cascais, 
solicitando uma esmola para comprar peixe seco, por ser tempo de Quaresma; e o 
terceiro, de Manuel e João Nunes, solicitando passaportes. 
Obs.: o primeiro requerimento contém uma ficha com o sumário do documento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 64. 
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65-  ����1753, Junho, 14, Lisboa  
ESCRITURA de permuta entre a Coroa e Francisco de Albuquerque Coelho de 
Carvalho, das capitanias de Cumã e Cametá, no Maranhão, por um padrão de juro, 
uma vida nos bens da Coroa e o senhorio [do couto] de Outil. 
Obs.: ver AHU_ACL_CU_003, Cx. 13, D. 1158. Outil é uma freguesia portuguesa 
do concelho de Cantanhede. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 65. 
 

66-  1753, Outubro, 18, [Haia] – 1754, Fevereiro, 14, [Haia] 
OFÍCIOS do [enviado extraordinário de Portugal na Holanda], Martinho de Melo e 
Castro, ao secretário de Estado [dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Sebastião 
José de Carvalho e Melo], sobre os passos que deu nos primeiros tempos em que 
desempenhou o seu cargo. 
Anexo: lembretes, documento em holandês, documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 66. 
 

67-  1756, Fevereiro, 15, Lisboa – 1756, Fevereiro, 16, Lisboa 
AVISOS (3) (minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], Diogo de Mendonça Corte Real: o primeiro, ao duque 
regedor [D. Pedro Henrique de Bragança e Ligne Sousa Tavares Mascarenhas da 
Silva, duque de Lafões], sobre oficiais para as obras da [Real Barraca da] Ajuda; o 
segundo, ao marquês mordomo-mor [D. José de Mascarenhas da Silva e Lencastre, 
marquês de Gouveia], solicitando consulta sobre os documentos entregues pelo 
ouvidor da comarca de Valença, Bento Moreira Camelo e Sousa; e o terceiro, ao 
corregedor do Crime do Bairro Alto, [João de Figueiredo Torres], para que informe 
a petição de Antônio José Cerqueira. 
Obs.: ver AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 10. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 67. 
 

68-  1756, Maio, 14, [Lisboa] – [1758, Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Diogo de Mendonça Corte Real, ao bispo de Miranda, [D. Frei João 
da Cruz], para passar ordens à abadessa do convento de São Bento de Viana no 
sentido de aí se recolher a filha de Baltazar Jácome do Lago Rego; 
CARTA particular do conselheiro [do Conselho Ultramarino] Alexandre Metelo de 
Sousa e Meneses ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, solicitando o despacho dos 
requerimentos de seu sobrinho Luís Cardoso Metelo Corte Real da Cunha, que 
pede um cargo. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 68. 
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69-  1756, Maio, 18, [Lisboa]  – 1760, Dezembro, 19, Lisboa 
OFÍCIOS (3) o primeiro, ao conde de Unhão, [D. Rodrigo Xavier Teles de Meneses 
Castro e Silveira], solicitando a entrega de uma encomenda; o segundo, do juiz de 
fora José Barbosa de Carvalho, sobre documentos apreendidos a pessoas que 
aportaram ao porto de Cacilhas; e o terceiro, dirigido ao bispo de Elvas, para a 
execução do breve de dispensa matrimonial de José da Silva, da mesma cidade. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 69. 
 

70-  [ant. 1759, Abril, 11 
PARECER (minuta) sobre a existência de uma “escola de comércio”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 70. 
 

71-  1759, Junho, 6, [Lisboa] 
CARTA DE MERCÊ (minuta) do rei [D. José I] concedendo a Sebastião José de 
Carvalho e Melo o título de conde de Oeiras. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 71. 
 

72-  1759, Junho, 8, Lisboa  
AVISO do [secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião 
José de Carvalho e Melo], ao [desembargador]  Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira, 
remetendo carta do sargento-mor da comarca de Moncorvo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 72. 
 

73-  1759, Novembro, 9, Lisboa  
ESCRITO do [secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião 
José de Carvalho e Melo], ao [desembargador] Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira, 
solicitando o envio dos livros já assinados para se expedirem outras vias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 73. 
 

74-  [1760] 
PARECER (cópia) do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do arcebispo D. 
Inácio de Santa Teresa no que toca à aplicação de fintas e ao rendimento das 
igrejas. 
Obs.: subscrito pelo [secretário do Conselho Ultramarino] Joaquim Miguel Lopes 
de Lavre. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 74. 
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75-  ����1761, Setembro, 27, Monchique  – 1761, Novembro, 12, Lisboa 
CARTAS (3) particulares ao [governador do Rio de Janeiro], conde de Bobadela, 
Gomes Freire de Andrade: a primeira, da afilhada Helena Leocádia da Cruz, 
enviando saudades e parabenizando-o pelo recente título de conde; a segunda, do 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos] 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, relatando os últimos acontecimentos 
passados no Reino; e a terceira, de Rodrigo Ferreira Lobo Salgado Guedes, sobre 
assuntos pessoais. 
Obs.: a segunda carta encontra-se incompleta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 75. 
 

76-  [ant. 1765, Junho, 1] 
REQUERIMENTO de Vitória Xavier de Sousa e Melo solicitando que lhe seja 
passada uma certidão de baptismo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 76. 
 

77-  1765, Março, 15, Lisboa – 1769, Março, 20, Lisboa 
OFÍCIOS (3) de Antônio Baptista ao inquisidor Frei João do Pilar, o primeiro, sobre 
as cartas recebidas e encaminhadas; o segundo, enviando a cópia da resposta a 
uma representação; e o terceiro, lamentando a doença do inquisidor e falando da 
sua. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 77. 
 

78-  1774, Outubro, 14, [Filadélfia] 
ATA (extrato) das resoluções do congresso “que o povo das colônias inglesas da 
América formou para tratar das suas diferenças com a Grande Bretanha”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 78. 
 

79-  1778, Agosto, 12, Lisboa – 1789, Maio, 16, Lisboa 
AVISOS (2) dirigidos ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos] Martinho de Melo e Castro, o primeiro, de D. João [?], 
propondo para o lugar de comandante da fragata “São João Batista” os capitães de 
mar e guerra Manuel de Mendonça e Silva, Bernardo Carneiro de Alcáçova e José 
de Sousa Castelo Branco; e o segundo, de Antônio Luís de Mariz Sarmento, 
solicitando que fossem verificados os cais do Alfeite e de Cacilhas para a visita da 
rainha no dia seguinte. 
Obs.: existe uma ficha anexa ao último documento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 79. 
 

80-  ����[ca. 1795] 
REQUERIMENTO do cirurgião Eusébio dos Santos e Meneses Saldanha à rainha 
D. Maria I, solicitando a sua transferência para a capitania de São Paulo. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 80. 
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81-  1796, Novembro, 28, Coimbra – 1796, Dezembro, 3, Lisboa 
OFÍCIOS (2) dirigidos ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, o primeiro, do lente de 
Matemática na Universidade de Lucena Francisco de Paula Travassos, solicitando 
um lugar na Academia Real da Marinha da cidade do Porto, caso esta viesse a ser 
criada; e o segundo, do intendente-geral da polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio 
de Pina Manique, informando o requerimento de José da Costa Lemos. 
Anexo: requerimento, certidões, ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 81. 
 

82-  [post. 1796] 
LEMBRETE sobre o requerimento de Antônio Norberto de Barbosa e Vilas Boas 
Fruão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 82. 
 

83-  [ant. 1820] – [post. 1826] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro, de José Rodrigues da Silva, tenente agregado à 
Brigada Real da Marinha, solicitando uma transferência de cargo; e o segundo, do 
brigadeiro Manuel Inácio de Sampaio, solicitando continuar a receber o soldo 
correspondente à sua patente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 83. 
 

84-  1821, Junho, 5, Lisboa 
OFÍCIO do diretor-geral [?], major [...] João Leal Garcia, ao secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos Francisco Maximiliano de 
Sousa, informando o requerimento de Jerónimo Decarte [sic] Ribeiro. 
Anexo: requerimento, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 84. 
 

85-  1827, Dezembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre representação dos moços do mesmo 
Conselho, que não querem servir como porteiros da secretaria na ausência do 
titular. 
AHU_CU_Reino, Cx. 60, pasta 85. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 70-A (1652-1812) 
N.º de pastas descritas: 8 
Assuntos: correspondência para o Brasil; pagamento de soldos de oficiais estrangeiros; 
materiais para a casa do conde das Galveias. 
 

1-  ����1652-1721 
CARTAS RÉGIAS (10) (cópias) e outros documentos dirigidos aos capitães-mores, 
governadores e câmaras do Rio de Janeiro, Sergipe, Rio Grande, São Paulo e Minas 
Gerais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 70-A, pasta 1. 
 

2-  1781, Novembro, 12, Lisboa 
LEMBRETE da consulta do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do oficial-
maior e mais oficiais da secretaria do dito Conselho e os novos requerimentos do 
secretário e oficiais acerca dos seus emolumentos. 
Anexo: consultas (cópias), cartas (cópias), requerimentos (cópias), alvará (cópia), 
certidões, regimento (cópia), consulta (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 70-A, pasta 2. 
 

3-  1793-1797, [Lisboa] 
OFÍCIOS de oficiais ingleses ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos Martinho de Melo e Castro, tratando do pagamento de 
soldos de oficiais estrangeiros que servem ao Reino de Portugal. 
Obs.: documentos em francês e inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 70-A, pasta 3. 
 

4-  1797, Março, 22, Lisboa 
OFÍCIO de Tomás de Aquino Lobo ao [enviado extraordinário e ministro 
plenipotenciário em Inglaterra], conde das Galveias, [D. João de Almeida de Melo 
e Castro], remetendo relações de utensílios e fazendas que se encontravam na casa 
de Arroios, pertencentes a Francisco de Almeida de Melo e Castro, seu irmão. 
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 70-A, pasta 4. 
 

5-  1796-1799 
OFÍCIOS de oficiais ingleses que servem à Coroa portuguesa, dirigidos ao 
“chevalier d'Almeida” [provavelmente, D. João de Almeida de Melo e Castro, 
enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em Inglaterra]. 
Obs.: documentos em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 70-A, pasta 5. 
 

6-  1807-1808 
RECIBOS E CONTAS enviados ao conde das Galveias, [D. João de Almeida de 
Melo e Castro], de gêneros remetidos para a casa do dito conde e do material para 
as obras de sua casa. 
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AHU_CU_Reino, Cx. 70-A, pasta 6. 
 

7-  1810, Julho, 23 
RELAÇÃO do material enviado para um hospício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 70-A, pasta 7. 
 

8-  1809-1812 
LISTAS dos materiais fornecidos para a casa do [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Domínios Ultramarinos], conde das Galveias, [D. João de Almeida de 
Melo e Castro]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 70-A, pasta 8. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 72-A (1813-1826) 
N.º de pastas descritas: 31 
Assuntos: visitas do ouro a navios vindos do Brasil; degredados; movimento de embarcações 
no porto de Lisboa; governadores do Ultramar; morte de D. João VI. 
 

1-  ����1813, Outubro, 27, [Lisboa] 
OFÍCIO do [juiz da visita do ouro] Pedro Duarte da Silva ao [governador do Reino 
e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos em 
Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], informando 
a visita feita à galera “Alexandre Primeiro”, de que é capitão Bernardo José da 
Fonseca, vinda de Pernambuco, e ao bergantim “Triunfo da Inveja”, de que é 
capitão Januário Francisco Martins, com declarações de carga e passageiros. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 1. 
 

2-  ����1813, Outubro, 31, Lisboa 
OFÍCIO do [juiz da visita do ouro] Pedro Duarte da Silva ao [governador do Reino 
e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos em 
Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], informando 
a visita feita ao navio “Oceano”, de que é capitão Inácio José Martins, vindo de 
Bengala com escala no Rio de Janeiro, declarando a carga e os passageiros. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 2. 
 

3-  ����1814, Janeiro, 1-31, Lisboa 
OFÍCIO do [juiz da visita do ouro] Pedro Duarte da Silva ao [governador do Reino 
e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos em 
Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], informando 
as visitas feitas ao navio “Prazer e Alegria”, de que é capitão José Joaquim Pereira, 
vindo do Pará; ao bergantim “Estrela”, de que é capitão Antônio Joaquim da Silva, 
vindo do Pará; ao navio espanhol “Providência”, de que é capitão José Romão 
Arteaga, vindo do Rio de Janeiro; à galera “General Hill”, de que é capitão José 
Gomes Barreto, vinda do Pará; à galera inglesa “Tagus”, de que é capitão Thomas 
Lister, vinda do Rio de Janeiro; ao navio “Sociedade Feliz”, de que é capitão José 
Lopes de Melo, vindo do Maranhão; e ao brigue “Bizarro”, de que é capitão 
Antônio Silveira Maciel, vindo do Maranhão. 
Anexo: mapas, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 3. 
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4-  1814, Janeiro, 25 a Setembro, 20 
AVISOS (minutas) do [governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Domínios Ultramarinos em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, ao desembargador Manuel Joaquim Ribeiro 
Freire e a José Rebelo Palhares para que não se pusesse embaraço à saída das 
embarcações e oficiais mencionados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 4. 
 

5-  ����1814, Fevereiro, 3 a 28, Lisboa 
OFÍCIOS (6) do [juiz da visita do ouro] Pedro Duarte da Silva ao [governador do 
Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos 
em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], 
informando as visitas feitas à galera “Divina Providência”, capitão Manuel José 
Pereira, vinda de Pernambuco; ao bergantim “Flora”, capitão Antônio José 
Nogueira, vindo do Rio de Janeiro; ao bergantim “Nova Sociedade”, capitão 
Matias de Almeida Castro, vindo de Pernambuco; ao brigue “Jardineira”, capitão 
Joaquim Lino da Costa, vindo do Maranhão; ao navio “São José Americano”, 
capitão José Gomes Duarte, vindo do Rio de Janeiro; e ao navio inglês “Gambier”, 
capitão Thomas Smith, vindo do Rio de Janeiro; declarando os passageiros 
transportados e a carga. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 5. 
 

6-  ����1814, Março, 3 a 30, Lisboa 
OFÍCIOS (9) do [juiz da visita do ouro] Pedro Duarte da Silva ao [governador do 
Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos 
em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], 
informando as visitas feitas ao navio “União”, capitão José Pereira de Azevedo, 
vindo de Pernambuco; ao navio “Conde de Vimieiro”, capitão Ventura Anacleto 
de Brito, vindo de Pernambuco; ao navio “Carlota”, capitão Bento José Cardoso, 
vindo da Bahia; ao navio “São José Fénix”, capitão Joaquim de Avelar, vindo do 
Rio de Janeiro; à galera “Felicidade”, capitão Nicolau Atanásio da Cruz Pagones, 
vinda de Pernambuco; ao brigue “Flor do Tejo”, capitão José de Oliveira Dias, 
vindo do Pará; e ao navio “Enéias”, capitão Matias José Batista, vindo da Bahia, 
declarando a carga e os passageiros transportados. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 6. 
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7-  ����1814, Abril, 1 a 26, Lisboa 
OFÍCIO do [juiz da visita do ouro] Pedro Duarte da Silva ao [governador do Reino 
e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos em 
Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], informando 
as visitas feitas ao navio “Polaca Carlota”, capitão Joaquim da Costa Figueiredo, 
vindo do Maranhão; à galera “Testemunho do Mar”, capitão Luís Antônio da Luz, 
vinda do Pará; ao bergantim “Vénus”, capitão Ângelo Bonite, vindo do Rio de 
Janeiro; ao navio “Aurora”, capitão Francisco José de Oliveira, vindo do Rio de 
Janeiro; ao brigue “Sol Resplandescente”, capitão Manuel de Sousa Souto, vindo 
do Rio de Janeiro; ao navio “Nova Aliança”, capitão Miguel Teotônio, vindo do Rio 
de Janeiro; ao navio “Santo Antônio Delfim”, capitão Daniel Batista Barros, vindo 
do Pará; à sumaca “Pérola”, capitão Antônio José Pereira, vinda de Havana; ao 
navio “Bela Africana”, capitão João Lourenço da Cruz, vindo do Maranhão; e ao 
navio “São Guálter”, capitão Joaquim Fernandes Betencourt, vindo da Bahia, 
declarando os passageiros e a carga transportada. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 7. 
 

8-  ����1814, Maio, 14-23, Lisboa 
OFÍCIO (6) do [juiz da visita do ouro] Pedro Duarte da Silva ao [governador do 
Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos 
em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], 
informando as visitas feitas à corveta de guerra “Aurora”, capitão Joaquim Gomes 
da Silva Vilar, vinda do Rio de Janeiro; ao bergantim “Paquete de Lisboa”, capitão 
Manuel José Nascimento, vindo da Bahia; ao bergantim “Três Corações”, capitão 
Manuel Bernardino dos Santos, vindo de Pernambuco; ao navio “Conceição 
Minerva”, capitão Manuel Caetano de Araújo, vindo do Pará; ao navio 
“Balsemão”, capitão Estevão José Alves, vindo de Pernambuco; ao bergantim 
“Mariana Encoberta”, capitão Francisco Borges Botelho, vindo do Maranhão; e ao 
brigue “União”, capitão Custódio Lopes Palmeiro, vindo de Pernambuco. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 8. 
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9-  ����1814, Junho, 1-27, Lisboa 
OFÍCIO do [juiz da visita do ouro] Pedro Duarte da Silva ao [governador do Reino 
e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos em 
Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], informando 
as visitas feitas ao brigue “Ligeiro”, capitão João Pedro de Almeida, vindo de 
Pernambuco; à galera “Condessa da Ponte”, capitão Manuel Joaquim Torres, vinda 
da Bahia; ao navio “Grão-Pará”, capitão Rufino da Costa Martins, vindo de 
Bengala com escala na Bahia; ao navio “São Francisco Xavier”, capitão Inácio da 
Costa, vindo de Pernambuco; ao navio “Princesa do Brasil”, capitão Domingos José 
dos Santos, vindo do Rio de Janeiro; ao brigue “São Joaquim”, capitão Tomás 
Antônio, vindo do Maranhão; e à galera “Lusitana e São João Batista”, capitão 
Bento de Oliveira Guedes, vinda da Bahia. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 9. 
 

10-  ����1814, Julho, 4 a 30, Lisboa 
OFÍCIOS (7) do [juiz da visita do ouro] Pedro Duarte da Silva ao [governador do 
Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos 
em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], 
informando as visitas feitas à galera “Providência”, capitão Antônio dos Santos 
Chaves, vinda do Maranhão; ao navio “Duarte Pacheco”, capitão Joaquim Inácio 
Ribeiro, vindo da Bahia; ao navio “Grã-Cruz de Avis”, capitão Joaquim Ferreira, 
vindo do Rio de Janeiro; ao navio “Nossa Senhora do Carmo”, capitão José Franco, 
vindo de Macau; à galera “Sete de Março”, capitão Tomás de Aquino Penalva, 
vinda do Rio de Janeiro; à sumaca “Efigénia”, capitão José Antônio Correia, vinda 
do Pará; ao navio “Lord Wellington”, capitão Joaquim José da Silva, vindo de 
Bengala com escala em Pernambuco; ao navio “Príncipe do Brasil”, capitão 
Antônio da Fonseca Rosa, vindo da Bahia; ao navio “Carmem”, capitão Rufino 
Peres Batista, vindo da Bahia; ao navio “Harmonia”, capitão Joaquim Ferreira 
Nunes, vindo de Pernambuco; e ao navio “Sacramento”, capitão José Joaquim de 
Sousa, vindo de Pernambuco. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 10. 
 

11-  ����1814, Agosto, 28, Lisboa 
OFÍCIO (minuta) do [governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos no Brasil], Antônio de Araújo e Azevedo, sobre 
a partida de uma sumaca levando correspondência para o príncipe regente [D. 
João] e informando a chegada do marechal marquês de Campo Maior. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 11. 
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12-  ����1814, Setembro, 7-22, Lisboa 
OFÍCIOS (10) do [juiz da visita do ouro] Pedro Duarte da Silva ao [governador do 
Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos 
em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], 
informando as visitas feitas ao navio “Protetor General”, capitão Manuel José de 
Paiva, vindo do Rio de Janeiro; à galera “General Miranda”, capitão Bernardino 
José Fernandes, vinda do Pará; à galera “Cisne”, capitão Manuel Pinto dos Santos, 
vinda do Maranhão; à galera “Defensora”, capitão Pedro José Batalha, vinda da 
Bahia; ao navio “Santa Catarina”, capitão Januário Antônio da Cruz, vindo do 
Maranhão; ao navio “Diligente”, capitão Reinaldo José Gonçalves, vindo de 
Pernambuco; ao navio “Espada de Ferro”, capitão Bernardo José Lopes, vindo de 
Bengala com escala em Pernambuco; ao brigue “Estrela Bela Maria”, capitão 
Antônio Joaquim Silva, vindo da Bahia; ao navio “Grão Careta”, capitão José 
Rodrigues de Andrade, vindo da Bahia; ao navio “Ásia”, capitão Matias José da 
Silveira, vindo do Rio de Janeiro; e ao navio “Vitória”, capitão José Lopes de 
Gouveia, vindo do Rio de Janeiro. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 12. 
 

13-  ����1814, Outubro, 3-31, Lisboa 
OFÍCIOS (10) do [juiz da visita do ouro] Pedro Duarte da Silva ao [governador do 
Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos 
em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], 
informando as visitas feitas à sumaca “Beija-Flor”, capitão Antônio Xavier Ferreira, 
vinda do Maranhão; ao bergantim “Vasco da Gama”, capitão João Alves Carqueja, 
vindo do Rio de Janeiro; ao brigue “Aurora”, capitão Feliciano Dias dos Prazeres, 
vindo do Ceará; à galera “Retidão”, capitão José Tavares de Sousa, vinda do 
Maranhão; à sumaca “Triunfo”, capitão Manuel José Vieira, vinda de Pernambuco; 
ao brigue “João Bull”, capitão Bento José de Araújo, vindo do Pará; ao brigue 
“Jardineira”, capitão José Cipriano de Abreu, vindo do Maranhão; à galera 
“Triunfo do Pará”, capitão Luís Antônio da Luz, vinda do Pará; ao navio 
“Balsemão”, capitão Estevão José Álvares, vindo de Pernambuco; ao bergantim 
“Ativo”, capitão Domingos Pinto Soares, vindo do Rio de Janeiro; ao brigue 
“Aurora”, capitão Manuel José Rodrigues, vindo de Pernambuco; e ao bergantim 
“Fiel Portuense”, capitão Joaquim da Silva Belém, vindo do Rio de Janeiro. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 13. 
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14-  ����1814, Novembro, 4-29, Lisboa 
OFÍCIOS (8) do [juiz da visita do ouro] Pedro Duarte da Silva ao [governador do 
Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos 
em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], 
informando as visitas feitas ao navio “Lord Wellington”, capitão Manuel João dos 
Santos, vindo do Pará; ao bergantim “Flor do Tejo”, capitão João Oliveira Dias, 
vindo do Pará; à galera “Vigilância”, capitão João Pedro Viegas, vinda de Goa com 
escala em Santa Helena; à galera “Despique”, capitão Miguel Teotônio, vinda do 
Rio de Janeiro; ao navio “Negociante”, capitão Manuel Marques Pereira, vindo do 
Pará; ao navio “Nova Aliança”, capitão José Joaquim Pereira, vindo do Rio de 
Janeiro; à sumaca “Lastinia” [?], capitão Antônio Inácio Ramos, vinda de 
Pernambuco; ao navio “Trajano”, capitão José Joaquim Botelho, vindo do Rio de 
Janeiro; ao bergantim “Oliveira”, capitão Manuel Antônio Estrela, vindo de Santos 
com escala na Bahia; e à galera “Luísa”, capitão Antônio Feliciano Rodrigues, 
vinda da Bahia. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 14. 
 

15-  ����1814, Dezembro, 9-30, Lisboa 
OFÍCIOS (8) do [juiz da visita do ouro] Pedro Duarte da Silva ao [governador do 
Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos 
em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], 
informando as visitas feitas ao brigue “Bizarro”, capitão Antônio Silveira Maciel, 
vindo do Maranhão; ao navio “São Guálter”, capitão Joaquim Fernandes 
Betencourt, vindo da Bahia; ao brigue “Três Corações”, capitão Manuel Bernardino 
dos Santos, vindo de Pernambuco; ao navio “Nossa Senhora da Luz”, capitão José 
Huet, vindo de Macau com escala no Rio de Janeiro; ao brigue “União”, capitão 
Custódio Lopes Palmeira, vindo de Pernambuco; à galera “Condessa da Ponte”, 
capitão Manuel Joaquim da Fonseca Torres, vinda da Bahia; ao iate “Monte do 
Carmo”, capitão Cristóvão Nunes, vindo de Havana; ao brigue “Ligeiro”, capitão 
João Pedro de Almeida, vindo de Pernambuco; à sumaca “Calipso”, capitão 
Joaquim Rodrigues da Silva, vinda de Santa Catarina com escala em Pernambuco; 
ao bergantim “Pensamento Feliz”, capitão José Gabriel Ribeiro, vindo do Pará; ao 
bergantim “Flor da Amizade”, capitão Joaquim Inácio Ribeiro, vindo da Bahia; e 
ao bergantim “Santa Catarina”, capitão Luís Pinto, vindo de Havana com destino 
ao Rio de Janeiro. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 15. 
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16-  1814, Dezembro, 10, Lisboa 
CARTA da Junta Governativa de Portugal ao príncipe regente [D. João], 
encaminhando o ofício do cônsul de Portugal em Tânger, Jorge José Colaço, 
dirigido a D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho Barreto de Sá e Resende], no qual 
agradecia os despachos do príncipe a favor dele, de sua família e de seu pai Jorge 
Pedro Colaço, cônsul geral no Marrocos. 
Anexo: carta, ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 16. 
 

17-  1815, Janeiro-Julho, Lisboa 
OFÍCIOS (13) do guarda-mor da Casa da Suplicação, Roberto Gonçalves Coelho, 
ao [governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende], encaminhando as relações dos presos que se registraram no Juízo 
dos Degredados nos meses de Janeiro, Fevereiro, Abril, Maio, Junho e Julho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 17. 
 

18-  1815, Junho, 21, Lisboa 
OFÍCIO de Joaquim da Costa Silva ao [governador do Reino e secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos em Portugal, D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], sobre o envio de seis éguas 
vindas de Alter para a coudelaria [?] das ilhas de Cabo Verde. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 18. 
 

19-  ����1818, Outubro, 7, Lisboa 
OFÍCIO do juiz do Crime do bairro do Limoeiro, servindo de juiz da visita do 
ouro, José de Vasconcelos Castelo Branco, ao [governador do Reino e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos em Portugal, D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], informando a visita feita ao 
bergantim “Rainha Esther”, capitão José Álvares Marta, e ao bergantim “Correio 
de Lisboa”, vindo do Maranhão. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 19. 
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20-  ����1818, Dezembro, 20, Lisboa 
OFÍCIO do desembargador José Vicente Caldeira de Casal Ribeiro, interinamente 
encarregue da visita do ouro, ao [governador do Reino e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos em Portugal, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], informando a visita feita aos navios 
“São Guálter”, capitão Estevão José Alves, vindo de Pernambuco, e 
“Pernambucano”, capitão José de Sousa Carvalho, vindo de Pernambuco; ao 
bergantim “Feliz Vencedor”, capitão Severiano José Vieira, vindo do Rio de 
Janeiro; ao brigue “Atalante”, vindo do Rio de Janeiro; e ao patacho “Boa Fortuna”, 
capitão José Antônio dos Santos, vindo do Pará. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 20. 
 

21-  ����1819, Fevereiro, 25, Lisboa 
CARTA da Junta Governativa de Portugal ao rei [D. João VI] acusando o 
recebimento de ofícios oriundos da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 21. 
 

22-  ����1819, Abril, 29, Lisboa 
CARTA da Junta Governativa de Portugal ao rei [D. João VI] acusando o 
recebimento dos avisos vindos do Rio de Janeiro e protestando dar-lhe contas logo 
que as suas ordens fossem executadas. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 22. 
 

23-  1819, Abril, 22 a Outubro, 18, Lisboa 
OFÍCIOS (5) do juiz ajudante José Maurício de Abreu e Lima ao [governador do 
Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos 
em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, 
encaminhando os mapas das embarcações que entraram e saíram do porto de 
Lisboa de Março a Maio de 1819. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 23. 
 

24-  [post. 1819] 
REQUERIMENTO de Maria Joana Rosa Xavier de Araújo, sobrinha do ex-oficial da 
Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos Francisco 
de Assis Vieira de Araújo, ao rei [D. João VI], solicitando abertura de assento para 
que pudesse continuar recebendo sua pensão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 24. 
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25-  1820, Janeiro, 15, Lisboa 
OFÍCIO do juiz ajudante José Maurício de Abreu e Lima ao [governador do Reino 
e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos em 
Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, 
encaminhando os mapas das embarcações que saíram do porto de Lisboa no mês 
de Dezembro de 1819. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 25. 
 

26-  [ant. 1821, Janeiro, 5] 
REQUERIMENTO do provedor da corporação marítima da Casa do Corpo Santo, 
da vila de Setúbal, ao rei [D. João VI] sobre as medidas tomadas naquela vila para 
combater o contágio da peste, que grassava na Espanha e já se aproximava da vila 
de Moura. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 26. 
 

27-  1821, Junho, 7 a Julho, 21, Queluz 
LIVRO de registro de avisos passados à Secretaria de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos. 
Obs.: fragmento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 27. 
 

28-  ����1821, Novembro, 9, Lisboa 
PORTARIA do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha] Joaquim José 
Monteiro Torres, por ordem régia remetendo ao Conselho de Estado a cópia das 
determinações tomadas pelas Cortes Gerais e Extraordinárias no sentido de 
apaziguar as províncias do Brasil. 
Anexo: ofício (cópia), portaria (extrato). 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 28. 
 

29-  ����1821, Novembro, 20, Lisboa 
PORTARIA do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha] Joaquim José 
Monteiro Torres, por ordem régia remetendo ao Conselho de Estado uma consulta 
sobre a nomeação dos governadores do Ultramar. 
Anexo: portaria (extrato). 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 29. 
 

30-  1822, Março, 6, Lisboa 
MAPA da guarnição do bergantim “Tejo” assinado pelo capitão tenente-coronel 
Rodrigo José da Cunha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 30. 
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31-  1826 
RELAÇÃO das entidades e pessoas a quem se comunicou a morte do rei D. João 
VI. 
AHU_CU_Reino, Cx. 72-A, pasta 31. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 75 (1784-1812) 
N.º de pastas descritas: 16 
Assuntos: despesas da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos; mapas de navios; movimento de navios na cidade do Porto; pedidos de 
empregos e postos militares no Brasil; armamento. 
 

1-  1784-1790 
RECIBOS passados ao guarda-roupa e oficial-maior da [Secretaria de Estado dos 
Negócios da] Marinha e [Domínios Ultramarinos] João Gomes de Araújo, 
referentes a soldos, mesadas, ajudas de custo, impressão de livros e compra de 
objetos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 75, pasta 1. 
 

2-  1785 
RELAÇÕES das despesas com o guarda-roupa, bordados e com a viagem a 
Salvaterra de Magos do infante D. João. 
AHU_CU_Reino, Cx. 75, pasta 2. 
 

3-  1790 
RELAÇÃO das despesas feitas pela Secretaria de Estado [dos Negócios] da 
Marinha e [Domínios Ultramarinos] em 1790. 
AHU_CU_Reino, Cx. 75, pasta 3. 
 

4-  1796-1797, Porto. 
OFÍCIOS do juiz da Alfândega da cidade do Porto, Rodrigo Antônio de Abreu e 
Lima, ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra e interino 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], Luís Pinto de Sousa 
[Coutinho], encaminhando os mapas das embarcações nacionais e estrangeiras que 
entraram e saíram daquele porto nos meses de Janeiro de 1796 a Janeiro de 1797. 
AHU_CU_Reino, Cx. 75, pasta 4. 
 

5-  ����1800, Outubro, 25, Évora 
OFÍCIO do vigário capitular do Arcebispado de Évora, Jacinto [Carlos da Silveira], 
bispo do Maranhão, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre Ana Henriqueta do Canto e 
Castro, esposa do governador nomeado para a ilha de São Miguel. 
Anexo: ofício. 
Obs.: D. Jacinto Carlos da Silveira foi nomeado bispo do Maranhão em 1 de Março 
de 1779; resignou em 29 de Abril do ano seguinte, antes de tomar posse do cargo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 75, pasta 5. 
 

6-  1801-1812 
MAPAS das embarcações que entraram e saíram da barra do Porto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 75, pasta 6. 
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7-  ����1802, Novembro, 3, Coimbra 
OFÍCIO de José Teles da Silva ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, D. João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], solicitando emprego em alguma das capitanias da 
América. 
AHU_CU_Reino, Cx. 75, pasta 7. 
 

8-  1802, Dezembro, 4, [Lisboa] 
ESCRITO (minuta) do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, João Filipe da Fonseca], ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, D. João 
Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sobre um aviso a respeito da 
nomeação de escrivães para as câmaras poder ser feita pelo bispo ou, em caso de 
Sé vacante, pelo Cabido. 
AHU_CU_Reino, Cx. 75, pasta 8. 
 

9-  1803, Agosto, 29, [Lisboa] 
ESCRITO (minuta) do [oficial-maior da secretaria de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, João Filipe da Fonseca], ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, 
D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], justificando o fato de não 
se colocar o nome da referida Secretaria no decreto de nomeação de um 
requerente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 75, pasta 9. 
 

10-  ����[ca. 1805, Novembro, 4] 
REQUERIMENTO do cadete do regimento de Infantaria de Almeida, Francisco de 
Sequeira Monterroso e Melo, ao príncipe regente [D. João], solicitando um posto 
em Goiás ou Minas Gerais. 
Anexo: lembrete, atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 75, pasta 10. 
 

11-  ����[ca. 1805] 
OFÍCIO de Joaquim José Pereira do Rego ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, visconde de Anadia, D. João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], solicitando o posto de capitão de Infantaria 
agregado para a capitania de São Paulo. 
Anexo: requerimentos, lembretes, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 75, pasta 11. 
 

12-  ����[ca. 1805] 
REQUERIMENTO do cadete porta-estandarte do regimento de Cavalaria de 
Miranda, João Marcelino da Costa Araújo e Sousa, ao príncipe regente [D. João], 
solicitando um posto no corpo de Cavalaria de Goiás. 
Anexo: lembrete, atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 75, pasta 12. 
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13-  1806, Fevereiro-Dezembro, Porto. 

OFÍCIOS (5) do juiz ajudante da Alfândega, Joaquim Inácio de Abreu e Lima, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], 
visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
encaminhando as relações das embarcações nacionais e estrangeiras que entraram 
e saíram do Porto de Janeiro a Novembro de 1806. 
AHU_CU_Reino, Cx. 75, pasta 13. 
 

14-  1807, Janeiro a Outubro, Porto. 
OFÍCIOS (9) do juiz ajudante da Alfândega, Joaquim Inácio de Abreu e Lima, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], 
visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
encaminhando as relações das embarcações nacionais e estrangeiras que entraram 
e saíram do Porto entre Dezembro de 1806 e Setembro de 1807. 
AHU_CU_Reino, Cx. 75, pasta 14. 
 

15-  [post. 1807, Janeiro, 31] 
REQUERIMENTO do patrão-mor, juiz perpétuo e irmãos da Irmandade das 
Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo ao príncipe regente [D. João], solicitando que 
o padre tesoureiro capelão João Amaro da Silva seja despejado das casas que 
ocupa e suspenso do seu ofício, dando contas de tudo o que tem a seu cargo. 
Anexo: lembrete, aviso (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 75, pasta 15. 
 

16-  [1807] 
LIVRO contendo relações das munições e utensílios para o armamento e 
equipagem de embarcações de paz e guerra. 
Obs.: em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 75, pasta 16. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 94 (1809-1831) 
N.º de pastas descritas: 20 
Assuntos: Conselho do Almirantado; resgate de cativos; doentes do Hospital Real da 
Marinha; presos para as galés; oficiais e empregados da Marinha; mouros reclusos no 
Arsenal; pólvora e munições; presos franceses na Trafaria; projeto para um lazareto; questões 
consulares; peste. 
 

1-  1809, Agosto-Dezembro, 23-Lisboa 
OFÍCIOS (7) do contador dos Armazéns da Guiné e Índia, que serve de intendente, 
Antônio Félix da Fonseca, ao [governador do Reino e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, 
sobre o pagamento dos oficiais da secretaria do Conselho do Almirantado, do 
corpo da Marinha, do corpo civil, cirurgiões, montepio, entre outras categorias; o 
pedido do ministro inglês para a devolução de um navio; remetendo as contas que 
vieram de Gibraltar e dinheiro para o resgate dos cativos de Argel; as despesas 
com a conservação da nau “São Sebastião”; e informando o falecimento do 
intendente daquela repartição, Januário Lopes da Silva. 
Anexo: relações, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 94, pasta 1. 
 

2-  ����1810, Janeiro, 2-31, Lisboa 
OFÍCIOS (16) do contador dos Armazéns da Guiné e Índia, que serve de 
intendente, Antônio Félix da Fonseca, ao [governador do Reino e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos e dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto 
de Sá e Resende, sobre o número de doentes do Hospital Real da Marinha; o salitre 
e enxofre entregues ao comandante do forte de São Paulo; os gêneros embarcados 
para Gibraltar e para o Rio de Janeiro; os presos sentenciados para as galés; as 
casas concedidas ao vice-almirante Berkeley; e encomenda de amarras à Real 
Fábrica da Cordoaria. 
Anexo: lembretes, relações, mapas, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 94, pasta 2. 
 

3-  [post. 1810, Janeiro] 
REQUERIMENTO de Antônio Maria de Melo, despachado em major para a Índia 
em 1807, ao príncipe regente [D. João], solicitando ajuda de custo de estilo para 
tirar sua patente e aprontar-se para partir. 
Anexo: lembrete, escrito, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 94, pasta 3. 
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4-  [ant. 1810, Fevereiro, 1] 
REQUERIMENTO do marquês de Sabugosa, José Antônio César de Melo Silva e 
Meneses, ao príncipe regente [D. João], solicitando certidão do teor do decreto que 
nomeou seu pai, o marquês de Sabugosa Antônio Maria de Melo Silva César de 
Meneses, como alferes-mor do Reino. 
Anexo: lembrete, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 94, pasta 4. 
 

5-  1810, Fevereiro, 5 a 27, Lisboa 
OFÍCIOS (16) do contador dos Armazéns da Guiné e Índia, que serve de 
intendente, Antônio Félix da Fonseca, ao [governador do Reino e secretário de 
Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos em Portugal], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre o pagamento de oficiais e 
empregados da Marinha; a inspeção feita a algumas embarcações; os doentes do 
Hospital Real da Marinha; o embarque e desembarque de gêneros e pessoas; e 
ajudas de custo para os prisioneiros cativos em Argel. 
Anexo: lembretes, relações, mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 94, pasta 5. 
 

6-  [post. 1810, Fevereiro] 
REQUERIMENTO do sargento-mor, despachado para a Índia em 1807, Joaquim 
José da Fonseca Veiga Cabral ao [governador do Reino e secretário de Estado da 
Marinha e Domínios Ultramarinos em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, solicitando ajuda de custo e comedorias para 
embarcar na primeira nau de viagem que se destine à Índia. 
Anexo: lembrete, requerimentos, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 94, pasta 6. 
 

7-  1810, Março, 1 a 31, Lisboa 
OFÍCIOS (15) do contador dos Armazéns da Guiné e Índia, que serve de 
intendente, Antônio Félix da Fonseca, ao [governador do Reino e secretário de 
Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos em Portugal], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre partidas e chegadas de 
embarcações; pagamento de oficiais e empregados da Marinha; os doentes do 
Hospital Real da Marinha; e mantimentos para a esquadra que se encontra em 
Gibraltar. 
Anexo: lembretes, relações, mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 94, pasta 7. 
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8-  1810, Abril, 6 a 31, Lisboa 
OFÍCIOS (10) do contador dos Armazéns da Guiné e Índia, que serve de 
intendente, Antônio Félix da Fonseca, ao [governador do Reino e secretário de 
Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos em Portugal], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre partidas e chegadas de 
embarcações; pagamento de oficiais e empregados da Marinha; os doentes do 
Hospital Real da Marinha; e informando requerimentos dos partidistas da 
Academia Real da Marinha e de outros funcionários da mesma Marinha. 
Anexo: lembretes, relações, mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 94, pasta 8. 
 

9-  1810, Maio, 2 a 30, Lisboa 
OFÍCIOS (10) do contador dos Armazéns da Guiné e Índia, que serve de 
intendente, Antônio Félix da Fonseca, ao [governador do Reino e secretário de 
Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos em Portugal], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre partidas e chegadas de 
embarcações; pagamento de oficiais e empregados da Marinha; os doentes do 
Hospital Real da Marinha; e informando requerimentos de funcionários da 
Marinha. 
Anexo: lembretes, relações, mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 94, pasta 9. 
 

10-  ����[post. 1810, Maio] 
REQUERIMENTO do tenente de Infantaria de Moçambique Joaquim José Rebelo 
de Figueiredo ao príncipe regente [D. João], solicitando ordem para poder viajar 
em qualquer navio para o Brasil e a entrega dos requerimentos, documentos e mais 
papéis pelos quais constam as diligências que tem feito para entrar nesta [?] 
campanha. 
Anexo: lembretes, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 94, pasta 10. 
 

11-  1810, Junho, 4-30, Lisboa 
OFÍCIOS (16) do contador dos Armazéns da Guiné e Índia, que serve de 
intendente, Antônio Félix da Fonseca, ao [governador do Reino e secretário de 
Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos em Portugal], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre partidas e chegadas de 
embarcações; pagamento de oficiais e empregados da Marinha; os doentes do 
Hospital Real da Marinha; e informando requerimentos de funcionários da mesma 
Marinha. 
Anexo: lembretes, relações, mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 94, pasta 11. 
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12-  1810, Julho, 3 a 30, Lisboa 
OFÍCIOS (25) do contador dos Armazéns da Guiné e Índia, que serve de 
intendente, Antônio Félix da Fonseca, e de outros signatários, ao [governador do 
Reino e secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos em Portugal], 
D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre várias questões 
relacionadas com embarcações: chegadas e partidas, embarques e desembarques 
de géneros e o envio de mantimentos aos presídios; as dificuldades em aprontar a 
nau “São Sebastião”; o pagamento de soldos e ajudas de custo a funcionários da 
Marinha; o embarque de doentes na fragata “Carlota”, com destino ao presídio do 
Lazareto; as notícias do Presídio da Trafaria; os motivos da falta de visitas dos 
médicos ao Hospital Real da Marinha; e informando a petição dos religiosos do 
convento de São José de Ribamar, em que representam ainda não terem recebido 
este ano uma pipa de vinho que lhes dão por esmola os armazéns da Marinha. 
Anexo: lembretes, relações, ofícios, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 94, pasta 12. 
 

13-  1810, Agosto, 1 a 31, Lisboa 
OFÍCIOS (26) do intendente dos Armazéns da Guiné e Índia, Antônio Félix da 
Fonseca, ao [governador do Reino e secretário de Estado da Marinha e Domínios 
Ultramarinos em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e 
Resende, sobre pagamentos de soldos e comedorias aos oficiais do bergantim 
“Destemido”; a necessidade de alcatrão para cabos na Real Cordoaria; remetendo a 
relação dos mouros que se acham reclusos na galé do Arsenal e o mapa dos 
doentes do Hospital Real da Marinha; informando o cumprimento da ordem para 
aprontar embarcações destinadas ao transporte de madeiras para Peniche; o envio 
de gêneros aos doentes do Lazareto; as pipas requeridas pelo ministro britânico; as 
madeiras de pinho conduzidas dos Pinhais Reais de Leiria pelo iate “Nossa 
Senhora do Monte do Carmo”; e o pagamento de funcionários da Marinha. 
Anexo: lembretes, relações, mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 94, pasta 13. 
 

14-  1810, Setembro, 1 a 24, Lisboa 
OFÍCIOS (13) do intendente dos Armazéns da Guiné e Índia, Antônio Félix da 
Fonseca, ao [governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], 
D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, remetendo a relação 
das madeiras do porto da Vieira e o mapa do Hospital Real da Marinha; sobre o 
pagamento dos oficiais civis da repartição da Marinha; as obras na nau “São 
Sebastião”; gêneros, sobretudo pólvora, e outras munições; as embarcações 
chegadas e saídas [fragatas “Carlota” e “Amazona”] de Lisboa; e o pedido do 
comandante do forte de São Paulo de munições de guerra. 
Anexo: mapas, relações, ofícios (cópias), requerimentos, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 94, pasta 14. 
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15-  1810, Outubro, 1 a 31, Lisboa 
OFÍCIOS (16) do intendente dos Armazéns da Guiné e Índia, Antônio Félix da 
Fonseca, ao [governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], 
D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, remetendo o mapa dos 
presos na galé; informando os requerimentos de Maria José da Costa Freire e sua 
irmã, que solicitam o pagamento do montepio, e do piloto embarcado na fragata 
“Carlota”, que pede pagamento de meio soldo para sustento de sua família; 
remetendo o mapa dos doentes e convalescidos do Hospital Real da Marinha; 
sobre as macas para servirem os doentes do Exército; a liberdade concedida aos 
pescadores do Seixal, presos na galé do Arsenal da Marinha; o armamento do 
bergantim “Vingança”; remetendo relação dos gêneros concedidos aos oficiais 
portugueses que foram auxiliar os espanhóis na baía de Rosas; a conta dos 
preparos da nau “Vasco da Gama”; informando acerca dos presos franceses no 
Presídio da Trafaria; e a falta de munições no bergantim “Gaivota”. 
Anexo: requerimentos, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 94, pasta 15. 
 

16-  1810, Novembro, 2 a 20, Lisboa 
OFÍCIOS (7) do intendente dos Armazéns da Guiné e Índia, Antônio Félix da 
Fonseca, ao [governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], 
D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre a solicitação de 
munições por parte do comandante do forte de São Paulo para os navios da Coroa; 
o requerimento dos oficiais da Contadoria da Marinha; o mapa dos enfermos do 
Hospital Real da Marinha; a falta de parte do pagamento de todos os oficiais 
extraordinários embarcados a bordo das fragatas vindas do cruzeiro de Gibraltar; e 
remetendo o mapa dos presos na galé do Arsenal da Marinha. 
Anexo: requerimentos, mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 94, pasta 16. 
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17-  1810, Dezembro, 1 a 29, Lisboa 
OFÍCIOS (11) do intendente dos Armazéns da Guiné e Índia, Antônio Félix da 
Fonseca, ao [governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], 
D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre o pagamento da 
marinhagem da nau “Vasco da Gama”; o mapa dos presos sentenciados para a 
galé do Arsenal da Marinha; o mapa dos enfermos do Hospital Real da Marinha; a 
solicitação de munições por parte do comandante do forte de São Paulo; o soldo 
que exige o capitão-tenente Pio Antônio dos Santos; uma letra sacada pelo capitão 
Thomas Pacy, comandante da fragata “Benjamim”; a falta de pagamentos para os 
mestres e contra-mestres do Arsenal; informando o requerimento do praticante do 
número da Contadoria, Filipe José de Sousa; e sobre a falta de alcatrão e peixe nos 
armazéns da Marinha. 
Anexo: mapa, lembretes, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 94, pasta 17. 
 

18-  1810, Dezembro, 13, [Lisboa] 
OFÍCIO de Duarte José Fava, [da Intendência das Obras Públicas], ao [governador 
do Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre o projeto para um lazareto 
interino no sítio da Trafaria. 
Anexo: lembrete, ofícios. 
Obs.: na seção de Cartografia, encontra-se uma planta da casa e quintal de um 
lazareto que apresenta a mesma data mas com a informação de ter sido tirada da 
caixa 364. 
AHU_CU_Reino, Cx. 94, pasta 18. 
 

19-  1811, Janeiro, 2, Lisboa 
OFÍCIO do intendente dos Armazéns da Guiné e Índia, Antônio Félix da Fonseca, 
ao [governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, enviando o mapa dos 
presos sentenciados que se acham reclusos na galé do Arsenal. 
Anexo: mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 94, pasta 19. 
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20-  1830, Julho-1831, Setembro, [Lisboa] 
OFÍCIOS (23) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], visconde de 
Santarém, [D. Manuel Francisco de Barros e Sousa], ao [ministro assistente ao 
Despacho], duque de Cadaval, [D. Nuno Caetano Álvares Pereira de Melo], sobre 
o auxílio às embarcações britânicas; informando acerca de questões relacionadas 
com o consulado português em Gibraltar e de outras com os Estados Unidos, a 
Inglaterra, a Espanha e a França, a respeito de embarcações e da navegação; sobre 
as munições para a Marinha; e a peste "colera morbus". 
AHU_CU_Reino, Cx. 94, pasta 20. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 102 (1802-1823) 
N.º de pastas descritas: 21 
Assuntos: administração dos pinhais de Leiria; embarque de madeiras; montepio; gêneros 
enviados a Goa; produção de alcatrão; envio de tropas para o Brasil; vencimentos de oficiais 
e governadores; envio de requerimentos respeitantes aos negócios da Marinha; pedidos de 
informações sobre oficiais e serviços que prestaram; armamento; informações sobre eventos 
aos quais o rei assiste; pedidos de informações sobre navios que possam ir para o Brasil e 
outros lugares, como Cabo Verde e a China, para levarem pessoas ou objetos; informações 
sobre o andamento das tropas constitucionais; pedidos de informação do arquivo da 
Secretaria de Estado da Marinha; pagamento de pensões; compras de linho e alcatrão para a 
Marinha; medidas tomadas para controle do contrabando; fabrico de bolacha; despesas com 
o hospital da Marinha; dízimas do pescado fresco; fornecimento das boticas dos hospitais do 
Exército e dos navios; donativo feito pelos cidadãos do Maranhão; degredados; armamento 
pertencente à Marinha que estava no arsenal do Exército; os oficiais de Alagoas, Brasil, que 
pediam pagamento de rações. 
 

1-  1802, Março, 4 – 24, Lisboa 
OFÍCIOS (2) do [secretário de Estado da Fazenda e presidente do Real Erário], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], mencionando o envio de documentos que lhe foram 
pedidos ou enviados indevidamente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 1. 
 

2-  1802, Fevereiro, 12 – Dezembro, 20, Lisboa 
AVISOS (6) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de Balsemão, D. 
Luís Pinto de Sousa Coutinho, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], mencionando o envio dos requerimentos e petições de 
Antônio José da Silva Oliveira, Francisco Tomás Godinho, Antônio de Abreu 
Marques, Miguel Ângelo de Carvalhal, Antônio de Freitas e Manuel Fernandes 
Leal, presbítero. 
Anexos: lembretes. 
Obs.: os requerimentos e petições não se encontram. 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 2. 
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3-  1803, Janeiro, 7 – Dezembro, 29, Lisboa 
AVISOS (15) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de Balsemão, 
D. Luís Pinto de Sousa Coutinho, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], mencionando o envio de requerimentos e petições, 
designadamente os do Padre Francisco João Pinto, Rodrigo de Mendonça Cardoso 
Figueira e Azevedo, D. Madalena Pereira da Fonseca da Maia, Manuel de Cristo, 
João Baptista da Silva Dutra e D. Mariana Joaquina Fidélis. 
Anexos: lembretes. 
Obs.: os requerimentos e petições não se encontram. 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 3. 
 

4-  1806, Dezembro, 12 – 1807, Fevereiro, 21, [Lisboa] 
MAPAS (7) de contas correntes, respectivamente: da administração dos Reais 
Pinhais de Leiria; do montepio do corpo da Marinha; do cofre da primeira e da 
segunda divisão da Brigada Real da Marinha; e do montepio do corpo da Brigada 
Real da Marinha; conta dos gêneros com que foram providas pelo Arsenal Real da 
Marinha as embarcações inglesas de 1796 a 1806; relação dos gêneros enviados 
para a cidade de Goa em 1806; e resumo da importância existente nos cofres da 1.ª 
e 2.ª divisões da Brigada Real da Marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 4. 
 

5-  1807, Janeiro, 6, Leiria – Abril, 4, Leiria 
OFÍCIOS (5) do administrador dos Pinhais de Leiria, Rodrigo Borba Correia 
Alardo, ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], sobre: assuntos da administração dos mesmos pinhais; o embarque de 
madeiras; comunicando a descoberta de uma pedreira calcária; a fábrica de fornos 
de cal; informando um requerimento dos lavradores da região; e enviando os 
balanços mensais (e um anual) da administração dos mesmos.  
Anexos: mapas, lembretes, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 5. 
 

6-  1807, Maio, 29, Leiria – Julho, 24, Leiria 
OFÍCIOS (5) do administrador dos Pinhais de Leiria, Rodrigo Borba Correia 
Alardo, ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], sobre assuntos respeitantes à administração dos mesmos pinhais, tais 
como: o transporte de madeiras; o grande número de encomendas particulares que 
estava recebendo; a produção de alcatrão, piche e de novos produtos feitos à base 
de resina; as dificuldades em encontrar pessoal competente; e enviando alguns 
balanços mensais da administração dos mesmos pinhais. 
Anexos: mapas, lembretes, ofício, atestados, memórias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 6. 
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7-  1807, agosto, 8, Leiria – Novembro, 4, Leiria 
OFÍCIOS (5) do administrador dos Pinhais de Leiria, Rodrigo Borba Correia 
Alardo, ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], solicitando o envio de ferro da Ribeira das Naus e tratando de assuntos 
respeitantes à administração dos mesmos pinhais, tais como: o grande número de 
encomendas particulares que estava recebendo; a produção de água-ruça de 
alcatrão; o envio de madeiras para o arsenal do Exército e da Marinha; e enviando 
alguns balanços mensais da administração dos mesmos pinhais. 
Anexos: mapas, lembrete, lista. 
Obs.: água-ruça - líquido que se separa do alcatrão em repouso após a sua 
destilação (cf. Houaiss). 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 7. 
 

8-  ����1823, Janeiro, 2 – 10, Lisboa 
PORTARIAS (27) expedidas da Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra, pelo 
secretário Manuel Gonçalves de Miranda, à Secretaria de Estado dos Negócios da 
Marinha, sobre vários assuntos, como: ordens para se darem ou suspenderem 
comedorias a várias pessoas, entre elas algumas que iam para o Brasil, incluindo o 
governador de Novo Redondo, e à família do boticário que ia para Cabo Verde; 
enviando relações de oficiais que iam para a Bahia, com a menção dos locais de 
embarque de cada companhia; e para se colocarem a bordo dos navios que iam 
para o Brasil alguns materiais necessários, tais como cartuchame. 
Anexos: lembretes, listas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 8. 
 

9-  ����1823, Janeiro, 4 – Maio, 14, Lisboa 
OFÍCIOS (26) do [secretário de Estado dos Negócios da Guerra] Manuel Gonçalves 
de Miranda ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha] Inácio da Costa 
Quintela, sobre vários assuntos, como: informações sobre vencimentos de oficiais e 
governadores; envio de requerimentos respeitantes aos negócios da Marinha; 
pedidos de informações sobre oficiais e serviços que prestaram; armamento; 
informações sobre eventos aos quais o rei assiste; pedidos de informações sobre 
navios que possam ir para o Brasil e para outros lugares, como Cabo Verde e 
China, para levarem pessoas ou objectos; informações sobre o andamento das 
tropas constitucionais; pedidos de informação do arquivo da Secretaria de Estado 
dos Negócios da Marinha; pedidos de opinião sobre assuntos de cariz militar; e 
comunicando a sua nomeação para presidente do segundo Conselho de Guerra. 
Anexos: ofícios (originais, cópias e minutas), lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 9. 
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10-  ����1823, Janeiro, 6 – Maio, 23, Lisboa 
OFÍCIOS (29) do [secretário de Estado da Fazenda] Sebastião José de Carvalho ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha] Inácio da Costa Quintela, sobre, 
entre outros, os seguintes assuntos: resoluções das Cortes; pedidos de passagens 
para o Brasil de Antônio José de Araújo Marques; aduelas para o Arsenal da 
Marinha; pedidos de ofícios; pagamento ao proprietário do navio “Leal 
Português”, que levaria tropas para a Bahia; quarentena do navio holandês “Três 
Irmãos”, que não levou documentos do consulado português em Roterdã; 
vencimentos de ofícios; abonação ao Observatório Astronómico; pagamento de 
pensões; compras de linho e alcatrão para a Marinha; medidas tomadas para 
controle do contrabando; fabrico de bolacha; despesas com o hospital da Marinha;  
e dízimas do pescado fresco. 
Anexos: ofícios (cópias e minutas), lembretes, portarias (cópias), representação 
(cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 10. 
 

11-  1823, Janeiro, 7 – Maio, 28, Lisboa 
PORTARIAS (11) a primeira, expedida da Secretaria de Estado dos Negócios 
Eclesiásticos e de Justiça, pelo secretário José da Silva Carvalho; e as restantes, 
expedidas da Secretaria de Estado da Fazenda, pelo secretário Sebastião José de 
Carvalho, à Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha, entre outros assuntos: 
para se darem passagens e comedorias à família do ouvidor de Cabo Verde, que ia 
para lá, mandando expedir a sua folha de ordenado e as consignações mensais; 
solicitando o pagamento do soldo de Martinho José de Perné; e sobre o pagamento 
do frete do navio “Leal Português”, o processamento de folhas de ordenados, 
folhas de mesadas e folhas de pensões da mesma Secretaria. 
Anexos: lembretes, portarias (minutas), listas, ofício, representação, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 11. 
 

12-  ����1823, Janeiro, 11 – Fevereiro, 10, Lisboa 
PORTARIAS (26) expedidas da Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra, pelo 
secretário Manuel Gonçalves de Miranda, à Secretaria de Estado dos Negócios da 
Marinha, entre outros assuntos: para se darem comedorias a vários oficiais que iam 
para o Brasil ou para se suspenderem, no caso de não irem; para que fossem 
melhorados os víveres e condições a bordo do navio “Canoa”; para se dar 
passagem a bordo do navio “Príncipe Real” à mulher do mestre de música; para se 
entregarem ao responsável competente os soldados presos que vinham do 
Maranhão a bordo da galera “Vitória”; para se expedirem para Cabo Verde e para 
a Bahia objectos e pessoas que não fora possível enviar antes; e sobre o abono ao 
Observatório Astronômico, o fornecimento de alcatrão aos navios para sinalização 
e o fornecimento das boticas dos hospitais do Exército e dos navios. 
Anexos: relações, ofício (minuta), lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 12. 
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13-  ����1823, Fevereiro, 11 – Maio, 26, Lisboa 
PORTARIAS (26) expedidas da Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra, pelo 
secretário Manuel Gonçalves de Miranda, à Secretaria de Estado dos Negócios da 
Marinha, entre outros assuntos: para se darem ou suspenderem comedorias a 
várias pessoas, entre elas algumas que iam para o Brasil; solicitando passagens 
para o Brasil e para Cabo Verde; enviando requerimentos com diversas 
solicitações; sobre transferências de oficiais de uns regimentos para outros, o 
fornecimento das boticas da Armada, o donativo de 1131 sacas de arroz feito por 
cidadãos do Maranhão, artigos emprestados à guarda costeira do Algarve que se 
encontravam no depósito de Faro, o transporte de bens e de militares para o Pará e 
Maranhão, e os direitos dos oficiais do Exército que frequentavam a Academia da 
Marinha; enviando relações de oficiais que iam para a Bahia; e sobre os locais de 
embarque de cada companhia e o apresto dos navios que iam para o Maranhão e 
outros destinos. 
Anexos: lembretes, requerimento, ofícios (minutas), relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 13. 
 

14-  ����1823, Junho 13 – Agosto 13, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Guerra] Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte Real ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha, 
Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], respectivamente, sobre: o envio de 
um soldado à Bahia; o requerimento de D. Ana Rosa Pires Delduque; e o 
pagamento de ordenados ao major Mateus Valente do Couto. 
Obs.: Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real foi ministro da Guerra e da 
Marinha de 1 de Junho de 1823 a 15 de Janeiro de 1825. No período entre 1 de 
Junho de 1823 e 19 de Março de 1824, acumulou ainda com as funções de ministro 
assistente ao Despacho, o que equivalia à liderança do governo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 14. 
 

15-  ����1823, Julho, 7 – Agosto, 13, Lisboa 
OFÍCIOS (15) dirigidos ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha, Manuel 
Inácio Martins Pamplona Corte Real], os 14 primeiros do [secretário de estado da 
Guerra, interinamente da Marinha e Ultramar],  conde de Subserra, [Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte Real], e o último do [secretário de Estado dos Negócios 
Eclesiásticos e de Justiça], Manuel Marinho Falcão de Castro, entre outros 
assuntos, sobre: o donativo feito pelos cidadãos do Maranhão; os desertores 
presos; degredados; solicitando documentos para um Conselho de Guerra; 
armamento pertencente à Marinha que estava no arsenal do Exército; os oficiais 
vindos de Alagoas, Brasil, que pediam pagamento de rações; artigos sobressalentes 
para navios; e o último, pedindo o transporte de frei João de Portel para Cabo 
Verde, a fim de aí cumprir sua pena. 
Anexos: lembretes, relação, requerimentos, certidão, ofícios (originais e cópias), 
carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 15. 
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16-  ����1823, Agosto, 8 – Dezembro, 23, Lisboa 
OFÍCIOS (20) do [secretário de Estado da Fazenda e presidente do Real Erário], 
conde da Póvoa, [Henrique Teixeira de Sampaio], ao [secretário de Estado da 
Guerra, da Marinha e Ultramar], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins 
Pamplona Corte Real], entre outros assuntos, sobre: o conserto de um escaler e o 
empréstimo de outro à alfândega de Belém;  pedidos de pensionistas e viúvas; 
pagamentos de embarcações no porto de Setúbal; descontos do Banco de Lisboa no 
pagamento aos reformados e do montepio; madeiras vindas de Angola; o armazém 
de São Paulo; o donativo em arroz vindo do Maranhão; a liquidação do que se 
devia aos filhos da folha da Marinha; e as rondas aos navios carregados de trigo. 
Anexos: ofícios (originais e cópias), relação, informações, requerimento, aviso 
(cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 16. 
 

17-  ����1823, Agosto, 14 – Dezembro, 16, Lisboa 
PORTARIAS (11) expedidas da Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra, pelo 
secretário conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], à 
Secretaria de Estado da Marinha, entre outros assuntos, sobre: a recepção aos 
doentes vindos com a expedição da Bahia e pagamento da sua estadia no hospital 
da Marinha; entrega de peças do arsenal de Goa no arsenal do Exército; a recepção 
de doentes pertencentes ao Exército; e pagamento de vencimentos. 
Anexos: requerimento, aviso (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 17. 
 

18-  ����1823, Agosto, 16 – Outubro, 3, Lisboa 
OFÍCIOS (25) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e 
Ultramar], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], 
dirigidos à Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, entre outros assuntos, 
sobre: oferta de vinhos; requisição do hospital da Marinha e fuga de um preso do 
mesmo hospital; entregas de materiais e mantimentos aos armazéns da Marinha e 
vinda de materiais de artilharia da Bahia e de Cabo Verde; oficiais de Alagoas que 
queriam receber as rações devidas; presos sentenciados a degredo; deserção de um 
piloto; e vencimento do comandante da polícia do Maranhão. 
Anexos: requerimentos, ofício, carta, (cópia), certidão, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 18. 
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19-  ����1823, Outubro, 9 – Novembro, 12, Lisboa 
OFÍCIOS (25) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e 
Ultramar], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], 
dirigidos ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Manuel 
Inácio Martins Pamplona Corte Real], entre outros assuntos, sobre: degredados; 
promoção de oficiais; ocorrência de febre amarela; criação do Conselho da 
Marinha; requerimento do capitão do baluarte de Santa Luzia, na Guiné; licença a 
um tenente para regressar ao Pará; a esquadrilha do Guadiana; más condições da 
cadeia do Limoeiro; o arsenal de Goa; e pagamento de géneros trazidos por um 
brigue sueco. 
Anexos: requerimentos, relação, lembrete, ofícios (originais, cópias e extracto), 
mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 19. 
 

20-  ����1823, Novembro, 12 – Novembro, 29, Lisboa 
OFÍCIOS (25) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e 
Ultramar], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], 
dirigidos ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Manuel 
Inácio Martins Pamplona Corte Real], entre outros assuntos, sobre: degredados; 
promoção e transferência de oficiais; licenças a oficiais; pagamento de rações e 
soldos; ferramentas do arsenal da Bahia; entregas de pólvora; contas da Junta das 
Munições de Boca e transporte dos mantimentos da mesma; requerimentos de 
militares do Pará; e fornecimento de armamento. 
Anexos: lembrete, ofícios (original e cópia), informação, requerimentos, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 20. 
 

21-  1823, Novembro, 29 – Dezembro, 30, Lisboa 
OFÍCIOS (18) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e 
Ultramar], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], 
dirigidos ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Manuel 
Inácio Martins Pamplona Corte Real], entre outros assuntos, sobre: o cumprimento 
de sentenças dadas a alguns réus, entre os quais, Jacinto Bartolomeu, Antônio José, 
degredado para Benguela, e os militares Antônio José e Manuel Lourenço, 
degredados para Angola; transferências e passagens de presos de uma cadeia para 
outra ou para o Ultramar; a nomeação do governador de Diu; abono aos alunos da 
Academia Geral da Marinha; vencimentos a oficiais; e fabrico de bolacha. 
Anexos: ofícios, carta de lei (cópia de artigo), requerimentos, lembretes, 
informações, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 102, pasta 21. 
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AHU_CU_Reino 

Reino caixa 104 (1789-1807) 

N.º de pastas descritas: 19 

Assuntos: comunicação com capitães-generais do Brasil sobre questões de justiça, o ingresso 

ou promoção de funcionários administrativos, militares e eclesiásticos e os da Justiça; 

movimentação e identificação de embarcações; registro de documentação sobre patentes 

militares e concessão de sesmarias; edificação de capelas e registros de “insinuação de 

doação” em várias regiões do Brasil; transporte e uso das madeiras dos pinhais reais para 

diversas finalidades. 

 
1-  �1789 – [post. 1809, Fevereiro, 4] 

ASSENTOS (9) relativos à licença de Francisco Moraes Soares para morar na 

Corte; às três informações do governador de Minas Gerais sobre Joaquim São 

Tiago Salazar, Domingos Rodrigues Guerra e João Isidoro Pereira; às do 

governador do Maranhão sobre a prisão do meirinho da correição, Vicente Paulo 

Xavier, relatada pelo ouvidor da comarca do Maranhão, José Patrício Dinis de 

Sousa Seixas; ao comunicado a ser transmitido ao juiz da comarca e ao bispo de 

Mariana sobre a libertação de dois escravos da vila de São João del Rei; 

despachos e ordens passados a Bento de Oliveira Braga; e os papéis ultimados de 

Fernando José de Sousa Castelo Branco de Quadros e do padre Antônio Sequeira 

Quental, da capitania do Espírito Santo. 

AHU_CU_Reino, Cx. 104, pasta 1. 

 

2-  �1796, Setembro – Dezembro, [Lisboa]. 

MAPAS (6) das embarcações portuguesas que entraram pela barra do porto de 

Lisboa nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 1796, trazendo 

informações sobre: o tipo de embarcação, o seu nome, o dos mestres, do porto de 

origem (europeus e brasileiros), o número de dias de viagem, o nome dos 

consignatários e a listagem da carga que traziam. 

AHU_CU_Reino, Cx. 104, pasta 2. 
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3-  1800, Março, 17 – 1807, Fevereiro, 25, [Lisboa], Porto 

OFÍCIOS (7) o primeiro, do monteiro-mor [D. Francisco José da Cunha de 

Mendonça e Meneses] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Domínios Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o requerimento 

do brigadeiro José de Sande Vasconcelos; os demais, ao [secretário de Estado dos 

Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João 

Rodrigues de Sá e Melo Meneses]: o segundo e o terceiro, do coronel no governo 

interino das armas do Porto, Luís de Oliveira da Costa de Almeida, um 

comunicando que se achava substituindo o falecido governador de armas do 

Porto, tenente-general barão de Vila Pouca; o outro, sobre ter impedido a saída 

do navio “Elisa” por não ter o passaporte necessário para a viagem, conforme 

determinações recentes que recebera; os demais, do desembargador juiz assessor 

do Conselho de Guerra, Alexandre José Ferreira Castelo, encaminhando 

processos remetidos do Ultramar. 

Anexo: requerimento, lembrete, ofício. 

AHU_CU_Reino, Cx. 104, pasta 3. 

 

4-  �1801, Janeiro, 1 – Dezembro, 23 

ASSENTOS (39) de documentos despachados relativos aos interessados cujos 

nomes começam com a letra A, trazendo, entre outros registros, em maior 

quantidade, os de [cartas] patentes de confirmação, concessão e confirmação de 

sesmarias; mas também, abolição de uma capela em Pernambuco; queixas contra 

o ouvidor de São Tomé e Príncipe; reforma e promoções de militares na Paraíba, 

Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande de São Pedro, Sergipe e São 

Paulo; licenças para deslocações e para citação judicial; ereção de capela na 

Bahia; “insinuação de doação” em várias regiões do Brasil; nomeações de 

ouvidores, juízes e outros cargos judiciais para o Ultramar. 

AHU_CU_Reino, Cx. 104, pasta 4. 

 

5-  �1801, Janeiro, 3 – Março, 26 

ASSENTOS (37) de documentos despachados relativos aos interessados cujos 

nomes começam com a letra M (de janeiro a março), trazendo, entre outros 

registros, em maior quantidade, os de [cartas] patentes de confirmação, 

concessão e confirmação de sesmarias; mas também, provisão para escrivão da 

Câmara de Pernambuco; confirmação de guarda-mor do Rio das Pedras; licença 

para erguer capela em Campanha do Rio Verde, comarca do Rio das Mortes, em 

Minas Gerais; e propriedade do ofício de porteiro da Alfândega da Bahia. 

AHU_CU_Reino, Cx. 104, pasta 5. 
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6-  �1801, Janeiro, 7 – Março, 27 

ASSENTOS (23) de documentos despachados relativos aos interessados cujos 

nomes começam com a letra F (de janeiro a março), trazendo, entre outros 

registros, em maior quantidade, os de [cartas] patentes de confirmação, 

concessão e confirmação de sesmarias; mas também, provisão de guarda-mor; 

nomeação de governador de Benguela; nomeação de procurador do contrato do 

sal na América; e propriedade do ofício de provedor do registro de Paraibuna. 

AHU_CU_Reino, Cx. 104, pasta 6. 

 

7-  1801, Janeiro, 7 – Março, 28 

ASSENTOS (30) de documentos despachados relativos aos interessados cujos 

nomes começam com a letra A, trazendo, entre outros registros, em maior 

quantidade, os de [cartas] patentes de confirmação, concessão e confirmação de 

sesmarias; mas também, confirmação de baixa de um soldado; provisão de 

vitaliciedade para advogar; pretensão ao emprego de 2º caixa do contrato de 

minas; licença para vir à Corte; provisão de tutela; e provisão de partido de 

cirurgião. 

AHU_CU_Reino, Cx. 104, pasta 7. 

 

8-  �1801, Janeiro, 10 – Dezembro, 16 

ASSENTOS (10) de documentos despachados relativos aos interessados cujos 

nomes começam com a letra F, trazendo, entre outros registros, os de [cartas] 

patentes de confirmação, concessão e confirmação de sesmarias; informação do 

governo de Pernambuco sobre a confirmação de uma patente; provimento do 

ofício de tabelião do judicial e notas do Recife de Pernambuco; provisão para 

poder querelar passada pelo ouvidor de Pernambuco; nomeação do comandante 

da praça de Santos; e insinuação de doação a ser informada ao ouvidor da 

Paraíba. 

AHU_CU_Reino, Cx. 104, pasta 8. 
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9-  �1801, Janeiro, 12 – Novembro, 19 

ASSENTOS (9) de documentos despachados relativos aos interessados cujos 

nomes começam com a letra C, trazendo, entre outros registros, os de [cartas] 

patentes de confirmação, concessão e confirmação de sesmarias; litígios entre 

cidadãos a serem informados ao governador interino de Pernambuco; prova de 

direito comum; insinuação de doação; licença especial para agravarem concedida 

a moradores do Rio de Janeiro; licença para uso de pistolas em Pernambuco; 

emprego de cirurgião do regimento de Cavalaria de Minas Gerais; e informação 

ao governador da Paraíba sobre uma patente de confirmação. 

AHU_CU_Reino, Cx. 104, pasta 9. 

 

10-  �1801, Janeiro, 27 – Novembro, 20 

ASSENTOS (10) de documentos despachados relativos aos interessados cujos 

nomes começam com a letra D, trazendo, entre outros registros, os de [cartas] 

patentes de confirmação em Minas Gerais, Moçambique e noutras localidades; 

concessão e confirmação de sesmarias; ordenado do provedor e fiel do regimento 

do ouro do lugar do Boqueirão, na Bahia; remuneração de serviços; promoção 

militar; e pedido de Domingos Vandelli para que seus filhos não precisassem 

pagar donativo pela propriedade do ofício de escrivão da Ouvidoria de Goiás. 

AHU_CU_Reino, Cx. 104, pasta 10. 

 

11-  �1801, Janeiro, 28 – Dezembro, 2 

ASSENTOS (6) de documentos despachados relativos aos interessados cujos 

nomes começam com a letra B, relativos a: um acórdão da Relação da Bahia; 

provisão para licença para agravar; patente de confirmação para Pernambuco; 

pedido de hábito de Cristo; e negativa de um procurador da Fazenda para 

pedido de remuneração de serviços. 

AHU_CU_Reino, Cx. 104, pasta 11. 

 

12-  �1801, Fevereiro, 25 – Outubro, 9 

ASSENTOS (4) de documentos despachados a juízes, mesas e/ou irmãos das 

seguintes irmandades: do Santíssimo Sacramento da vila de Cachoeira e a da vila 

de Valença, ambas na Bahia; Nossa Senhora das Dores do Monte dos Pinheiros 

em Vila Rica, Minas Gerais; e Senhora da Nazaré do Arraial da Cachoeira do 

Campo de Minas Gerais. 

AHU_CU_Reino, Cx. 104, pasta 12. 
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13-  �1801, Abril, 4 – Dezembro, 28 

ASSENTOS (26) de documentos despachados relativos aos interessados cujos 

nomes começam com a letra F (de abril a dezembro), trazendo, entre outros 

registros, em maior quantidade, os de [cartas] patentes de confirmação (algumas 

escusadas), concessão e confirmação de sesmarias; mas também, provisão para 

advogar; serventia vitalícia do ofício de escrivão das forjas de Vila Boa de Goiás; 

serventia do ofício de carcereiro da vila de Santo Antônio do Recife de 

Pernambuco; licença para substituir o escrivão do Conselho Ultramarino; e 

provisão para agravar. 

AHU_CU_Reino, Cx. 104, pasta 13. 

 

14-  1801, Abril, 9 – Dezembro, 12 

ASSENTOS (33) de documentos despachados relativos aos interessados cujos 

nomes começam com a letra M (de abril a dezembro), trazendo, entre outros 

registros, em sua quase totalidade, os de [cartas] patentes de confirmação 

(algumas escusadas); mas também, concessão e confirmação de sesmarias; 

prorrogação de licença para estar na Corte ou para estar ausente do respectivo 

regimento; dispensa de lapso de tempo para um agravo; e pedido de informação. 

AHU_CU_Reino, Cx. 104, pasta 14. 

 

15-  �1801, Abril, 14 – Julho, 30 

ASSENTOS (25) de documentos despachados relativos aos interessados cujos 

nomes começam com a letra A (de abril a julho), trazendo, entre outros registros, 

em maior quantidade, os de [cartas] patentes de confirmação (algumas 

escusadas); mas também, pagamento do ofício de tabelião da cidade de Mariana; 

propriedade do ofício de selador-mor da Alfândega do Maranhão; nomeação 

para o posto de alferes; e provisão para ajuizar os devedores do juro da 

conservatória do sal da América no Porto. 

AHU_CU_Reino, Cx. 104, pasta 15. 
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16-  �1801, Agosto, 1 – Dezembro, 12 

ASSENTOS (33) de documentos despachados relativos aos interessados cujos 

nomes começam com a letra A (de agosto a dezembro), trazendo, entre outros 

registros, em maior quantidade, os de [cartas] patentes de confirmação (algumas 

escusadas), concessão e confirmação de sesmarias; mas também, provimento no 

ofício de corretor de folhas de Pernambuco; licença para vir à Corte; patentes a 

serem enviadas ao governador do Rio Grande de São Pedro e ao vice-rei do 

Brasil; pretensão ao ofício de tesoureiro da Fazenda Real de Vila Rica; pretensão 

a um posto no Rio Grande do Norte ou no Ceará; pagamento de comissão ao 

ouvidor do Cível da Bahia; e pagamento de soldos desde o embarque para 

Angola. 

AHU_CU_Reino, Cx. 104, pasta 16. 

 

17-  [ant. 1802, Março, 22] 

REQUERIMENTO de Costa Krusse e Companhia de Comércio de Faro ao 

príncipe regente [D. João], solicitando lhes fosse passada certidão do termo de 

arrematação de uma escuna dinamarquesa, feita em hasta pública, na pessoa de 

Sebastião da Fonseca, na Superintendência do Tabaco e Alfândegas do Algarve. 

Anexo: certidão. 

AHU_CU_Reino, Cx. 104, pasta 17. 

 

18-  1807, Janeiro, 20 – Maio, 15, Mafra 

AVISOS (2), ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 

Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses], 

transmitindo ordens do príncipe regente [D. João]: o primeiro, do [secretário de 

Estado dos Negócios Estrangeiros], visconde de Barbacena, [Francisco Furtado 

de Castro do Rio de Mendonça e Faro], remetendo o requerimento de Joaquim 

Francisco do Livramento; e o segundo, de [D. Pedro de Lencastre], marquês de 

Torres Novas, para que fossem enviadas carradas de lenha dos pinhais dos 

Medos para a quinta do guarda-roupa real, José Joaquim de Sousa Lobato. 

AHU_CU_Reino, Cx. 104, pasta 18. 
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19-  1807, Fevereiro, 10 – Maio, 26, Madri, [Lisboa] 

OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 

Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses], o 

primeiro, do [embaixador português em Madri?], Miguel Vieira de Abreu, 

comunicando não ter nenhum dos embaixadores residentes naquela cidade 

recebido gazeta alguma de França; o segundo e o terceiro, do [governante do 

Reino e presidente do Real Erário), conde de Redondo, [Fernando Maria de 

Sousa Coutinho Castelo Branco e Meneses], sobre o requerimento no qual o 

comprador da Ucharia Real solicitava a construção de um telheiro; o quarto, do 

[encarregado dos negócios da Inglaterra em Portugal], visconde de Strangford, 

[lorde Percy Clinton Sydney Smythe], sobre as avarias causadas por um barco de 

linha português na fragata inglesa “The Lively”; o quinto, do [estribeiro-mor da 

princesa Carlota Joaquina], conde de Cavaleiros, D. Gregório José Antônio 

Ferreira de Eça e Meneses, pedindo sua especial atenção para com Antônio 

Rafael da Cunha Cabral; e o sexto, do comandante do Presídio da Trafaria, 

capitão de mar e guerra Antônio Elesbão Xavier de Almeida, sobre a nomeação 

do médico do partido da Câmara de Oeiras, Tomás Frederico Krupe, para 

médico do hospital do Presídio da Trafaria. 

Anexo: lembretes. 

Obs.: documento em francês. 

AHU_CU_Reino, Cx. 104, pasta 19. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 110 (1785-1826) 
N.º de pastas descritas: 31 
Assuntos: procissões; Corpus Christi; luto por pessoas reais; pedidos de ofícios; requerimentos 
de militares; cordoaria; corsários argelinos; Jardim Botânico (Domingos Vandelli), invasão 
francesa; Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba; pedidos de nobres; gazeta [do Rio de 
Janeiro]; Comissão da Saúde Pública; febre amarela; correspondência com a Corte no Brasil. 
 

1-  1785, Janeiro, 13, [Lisboa] – 1786, Janeiro, 16, [Lisboa] 
AVISOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, o primeiro e o segundo, do [secretário 
de Estado do Reino e Mercês], visconde de Vila Nova de Cerveira, [D. Tomás 
Xavier de Lima], ordenando o comparecimento na capela real de Nossa Senhora da 
Ajuda para as procissões e a exposição e encerramento do Santíssimo Sacramento; 
e o terceiro e o quarto, do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra], Aires de Sá e Melo, mandando que se tome luto pelo falecimento da 
rainha da Sardenha e do duque de Orleans. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 1. 
 

2-  1785, Abril, 24, Évora – 1786, Março, 4, Salvaterra de Magos 
OFÍCIOS (3) o primeiro e o terceiro, do [secretário de Estado do Reino e Mercês], 
visconde de Vila Nova de Cerveira, [D. Tomás Xavier de Lima], ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], Martinho de Melo e 
Castro, remetendo cartas do serviço real para serem executadas e informando que 
o problema criado pelo juiz de fora de Chaves precisa ser resolvido com brevidade. 
Anexos: ofícios; ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 2. 
 

3-  [post. 1788, Outubro, 29] 
REQUERIMENTO de Francisco Pinheiro Gomes à rainha [D. Maria I], solicitando a 
propriedade dos ofícios de tabelião do público, judicial e notas da vila de Melgaço, 
pertencentes a seu falecido tio, que não possui outros herdeiros senão o suplicante. 
Anexos: lembrete, certidões, instrumento em pública forma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 3. 
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4-  1792, Abril, 7, Queluz – Dezembro, 5, Queluz 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, e do [secretário de Estado do Reino e Mercês], José de 
Seabra da Silva, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, determinando que se tome luto por 
morte de pessoas reais; que informe requerimentos de militares; que apronte um 
navio em frente à Ribeira Velha por conta da função do Corpo de Deus no largo da 
igreja de São Domingos; que passe as ordens necessárias para a mudança de 
Fernando da Costa de Ataíde Teive para Vila Viçosa; e que acompanhe o príncipe 
D. João à festividade de Nossa Senhora da Conceição. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 4. 
 

5-  1800, Março, 31 – Junho, 7, [Lisboa] 
AVISOS (3) do [ministro assistente ao Despacho e secretário de Estado dos 
Negócios do Reino], [marquês de Ponte de Lima], marquês mordomo-mor [D. 
Tomás Xavier de Lima] o primeiro e o terceiro, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, e 
o segundo, ao [presidente do Conselho Ultramarino], conde de Resende, [D. 
Antônio José de Castro], determinando as solenidades e festejos que se devem 
fazer para celebrar o parto da princesa [D. Carlota Joaquina] e a eleição do papa 
Pio VII; e que se apronte um navio da Coroa para que se poste num lugar em que 
seja possível ver e ouvir os festejos do Corpo de Deus na igreja de São Domingos. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 5. 
 

6-  1801, Outubro, 23, Lisboa – 1802, Janeiro, 27, Tavira 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior]: o primeiro, do intendente-geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio 
de Pina Manique, sobre a queixa de Antônio Alves Gil contra Manuel José 
Gonçalves, seu criado, que seduziu sua filha menor; o segundo, do capitão de mar 
e guerra Caetano José Vaz Parreiras, sobre o assento que, por vingança, fizeram em 
sua folha militar; e o terceiro, sobre a ida do monteiro-mor do Algarve para a 
Corte. 
Anexos: lembrete, ofício, escrito, requerimento, auto de testemunhas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 6. 
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7-  ����[post. 1802, Janeiro, 9] – [post. 1808, Agosto, 22] 
REQUERIMENTOS (7) o primeiro, do senhorio e caixa do bergantim “Flor do 
Mar”, Manuel José Barbosa, solicitando certidão do teor da lotação e fábrica do seu 
bergantim, para poder pedir o passaporte em Lisboa. Os demais são dirigidos ao 
príncipe regente [D. João]: o segundo, de Manuel Correia dos Santos, dono do iate 
“Santo André Almas Boa Fé”, solicitando passaporte; o terceiro, do cabo de 
esquadra da 4ª companhia do regimento de Campo Maior, Manuel Batista de 
Simas, solicitando o posto de alferes em Angola; o quarto, do cadete do regimento 
de Cavalaria de Castelo Branco, José Pinto Barbosa de Araújo, solicitando 
promoção como tenente do regimento de Cavalaria de Minas Gerais; o quinto, do 
cadete da companhia de Granadeiros do regimento de Peniche, Felipe Jacob Veloso 
de Orta, solicitando o posto de alferes agregado a uma das companhias de 
Cavalaria da capitania de São Paulo; o sexto, do cabo de esquadra Francisco 
Gonçalves Ferreira, solicitando que não o enviem para o degredo na Índia 
enquanto não sair a resolução do seu pedido de livramento; o sétimo, do sargento 
de Granadeiros José Valentim Lopes, solicitando transferência para a Real Brigada 
da Marinha ou para o regimento das guardas da Polícia de Coimbra. 
Anexos: instrumentos em pública forma, lembretes, certidões, atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 7. 
 

8-  1802, Maio, 24 – 1805, Janeiro, 3, Lisboa 
CERTIDÕES (2) E ATESTADO a primeira, sobre a venda do iate “Costela”; a 
segunda, sobre a compra da galera “Colomba”; e o terceiro declarando que se pode 
passar passaporte a Antônio Lamas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 8. 
 

9-  ����[post. 1803, Março, 9] – 1807, Outubro, 6 
OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], o primeiro, de Joaquim Pedro de Almeida Caena, solicitando um ofício; o 
segundo, de José Egídio Álvares de Almeida, sobre os decretos a serem enviados 
aos governadores ultramarinos, entre outros assuntos do serviço real; o terceiro, de 
Juan Batista Antoine, dando informações sobre a regência de Argel e a reativação 
do corso por parte dos argelinos; o quarto, de Domingos Vandelli, sobre os dois 
mil bambus que encomendou para o jardim botânico; o quinto, de Thomas Baker, 
informando que três navios com bandeiras de mouros estão próximos à costa 
portuguesa, examinando os passaportes de todos os navios mercantes, incluindo 
os ingleses; e o sexto, de Carlos Murray, acerca de uma licença solicitada. 
Anexos: atestados, ofícios, lembrete. 
Obs.: documentos em espanhol e em inglês; o quinto é uma tradução. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 9. 
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10-  1804, Janeiro, 13, Campo Pequeno – 1806, Fevereiro, 12, Vila Viçosa 
OFÍCIOS (2) (cópias) o primeiro, sobre notícias da Corte, a doença do visconde de 
Balsemão [Luís Pinto de Sousa Coutinho], a possível nomeação do [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], para a pasta do Reino, entre 
outros assuntos particulares; e o segundo, do [ministro assistente ao Despacho], 
conde de Vila Verde, [D. Diogo José Antônio de Noronha], ao presidente do 
Senado [da Câmara de Lisboa], marquês de Pombal, [Henrique José de Carvalho e 
Melo], acusando o recebimento de cartas do serviço real e referindo que a 
nomeação do vereador Antônio Tomás da Silva Leitão para o lugar vago de 
escrivão da Real Casa e Igreja de Santo Antônio de Lisboa foi aceita. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 10. 
 

11-  1804, Fevereiro, 17, [Lisboa] – 1805, Agosto, 14, Queluz 
AVISOS (3) o primeiro e o segundo, do [ministro assistente ao Despacho], conde de 
Vila Verde, [D. Diogo José Antônio de Noronha], ao [conselheiro do Conselho 
Ultramarino], barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos Soveral de 
Carvalho da Maia Soares de Albergaria], remetendo o decreto que informa que foi 
nomeado ministro assistente ao Despacho; o segundo, informando da nomeação 
de Antônio de Araújo de Azevedo como secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra em 6 de Junho de 1804; e o terceiro, do Caetano de 
Noronha, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], remetendo o requerimento do padre frei Domingos do Espírito Santo 
Costa, por ordem da princesa [D. Carlota Joaquina]. 
Anexos: decretos (cópias), lembrete. 
Obs.: o segundo aviso informa que Joaquim Guilherme da Costa Posser é oficial-
maior da Secretaria de Estado do Reino e é do Conselho do príncipe. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 11. 
 

12-  1804, Junho, 26, [Lisboa] – 1806, Agosto, 28, [Lisboa] 
AVISOS (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], o primeiro, ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão de 
Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos Soveral de Carvalho da Maia Soares 
de Albergaria], ordenando que se consulte o requerimento do comissário-geral da 
Real e Militar Ordem de Nossa Senhora das Mercês em Portugal e seus domínios, 
frei João Vieira de Abreu; o segundo (cópia), ao [contador dos Armazéns da Guiné 
e Índia], Januário Antônio Lopes da Silva, para que informe a representação do 
cônsul da Rússia; e o terceiro (cópia), a Antônio Correia Picanço, ordenando que vá 
buscar a bordo da nau “Conde D. Henrique” o órfão Antônio Carlos da Mata e o 
deixe em casa de algum de seus parentes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 12. 
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13-  [post. 1804, Agosto, 25] – 1806, Setembro, 3, [Lisboa] 
ESCRITOS (2) o primeiro, de Fernando Luís a Francisco Soares de Araújo, sobre as 
informações que mandou tirar de [João José Lopes Mendes Ribeiro], que iria servir 
como secretário de uma repartição, e que interessava ao visconde saber os seus 
antecedentes, tratando-se de indivíduo que aparentemente não é de confiança; e o 
segundo, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], dirigido a Lucas de Seabra da Silva, sobre um incidente entre um criado 
seu e um patrulha da Guarda Real da Polícia. 
Anexos: escritos, escrito (cópia), ofícios, certidões. 
Obs.: o visconde a que no primeiro documento se faz alusão parece ser o 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 13. 
 

14-  [ant. 1806, Abril, 2, Lisboa] – 1806, Abril, 19, Lisboa 
CARTAS PARTICULARES ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], a primeira, de Inácio José Rodrigues Pontes, referindo 
estar preso na cadeia da Corte, sem saber o seu destino, e pedindo clemência; e a 
segunda, de Jacinto Domingues da Fonseca, acerca de um ajuste de contas com os 
administradores do falecido Portela. 
Anexo: ofício, lembretes. 
Obs.: sobre falsificação de papéis ver AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 38. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 14. 
 

15-  1806, Maio, 14, [Lisboa] – 1806, Dezembro, 7, Gibraltar 
OFÍCIOS (2) o primeiro, de Paulo Jorge Fernandes, informando o requerimento de 
Leonor Lopes da Silveira ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e  
Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior]; e o segundo, do vice-cônsul José Agostinho Parral ao 
mesmo destinatário, remetendo um ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 15. 
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16-  1806, Setembro, 17, Lisboa – 1806 
OFÍCIOS (3) o primeiro, da condessa de Beaurepaire [Maria Margarida Skeis de 
Rohan ?], referindo que Theodore de Beaurepaire terminou seus estudos há dois 
anos, já esteve embarcado e não acha útil que a sua formação continue na 
Academia dos Guardas Marinhas, pelo que solicita seja despachado no posto de 
segundo-tenente da Armada Real; o segundo, do [encarregado de negócios da 
Inglaterra em Portugal], [visconde] Strangford, [lorde Percy Clinton Sydney 
Smithe], sobre uma correspondência enviada ao embaixador português em 
Londres [D. Domingos de Sousa Coutinho]; e o terceiro, do comandante do navio 
inglês “Unite at Sea” ao capitão do navio português “Santiago Maior”, oferecendo 
proteção ao navio português e a sua carga. 
Anexo: lembrete. 
Obs.: documentos em francês e inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 16. 
 

17-  [ant. 1809, Maio, 8] – [post. 1815, Agosto, 17] 
REQUERIMENTOS (5)  ao príncipe regente [D. João], o primeiro, de Francisco José 
Valente, solicitando que se avise ao comandante do Presídio da Trafaria, Antônio 
Elesbão Xavier de Almeida, que o suplicante obteve perdão do degredo para a 
Índia; o segundo, dos capitães otomanos, solicitando permissão para 
descarregarem seus navios e receberem suas “práticas” (licença para se 
comunicarem com um porto ou cidade), uma vez que as respectivas cartas de 
saúde estão limpas e suas tripulações livres de doenças contagiosas; o terceiro, do 
tabelião público da cidade de Lisboa Isidoro Manuel de Passos Botelho Alvim, 
solicitando seis moios de trigo anuais nos almoxarifados de Torres Novas ou de 
Santarém ou outra qualquer pensão ou comenda vaga para subsistência de sua 
mulher e filhos menores, em remuneração dos mais de 40 anos de serviços 
prestados, e por ter sido dada a propriedade do ofício a seu filho mais velho; o 
quarto, da viúva D. Mafalda Joaquina de Gusmão, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, solicitando que mande prender na Cordoaria 
sua filha mais velha, Maria da Piedade, para evitar que esta se desencaminhe com 
um homem de maus hábitos; e o quinto, do corregedor de Miranda e juiz de fora 
da vila de Eixo, João Ferreira Sarmento Pimentel, solicitando a recondução no 
lugar que ocupa, o lugar de desembargador da Relação do Porto, uma capela vaga 
com rendimento anual e o hábito de Cristo. 
Anexos: lembrete, sentença, requerimento, ofício, carta, certidões, atestado, 
instrumento em pública forma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 17. 
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18-  ����[1809, Maio, 18, Penhalonga] – 1811, Agosto, 4, Lisboa 
CARTAS PARTICULARES (2) ao conde das Galveias, [D. João de Almeida de Melo 
e Castro], a primeira, de Joaquim Domingues Reis, enviando cumprimentos a [sua 
esposa] D. Isabel [de Meneses] e informando o estado da quinta de Penhalonga. A 
segunda, de [Antônio Va…] Torres de Abreu, agradecendo as notícias recebidas e 
mandando cumprimentos à condessa [D. Isabel de Meneses] e a D. Teresa, [irmã 
do conde das Galveias]; informando o resultado de uma consulta, o parecer do 
desembargador José Antônio de Oliveira Leite [de Barros], e que o inimigo 
[francês] não está em terras portuguesas e parece não retornar, mas que o exército 
continua estacionado no Alentejo. 
Anexo: cartas particulares. 
Obs.: a partir de Janeiro de 1810, o conde das Galveias passa a ser secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos no Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 18. 
 

19-  ����1811, Janeiro, 29, Lisboa – 1816, Novembro, 25, [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) ao [governador do Reino, secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em 
Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende: o primeiro, 
do desembargador provedor-mor da Saúde, João Anastácio Ferreira Raposo, sobre 
a fragata “Benjamim”, vinda de Gibraltar, não ter dado entrada na Casa da Saúde, 
contrariando as ordens régias; o segundo, de Antônio Francisco Machado, 
informando se os armazéns pertencentes à administração dos fundos da extinta 
Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba estão ou não ocupados; o terceiro, do 
ministro-geral do convento de Nossa Senhora de Jesus, frei Manuel Álvares, sobre 
a licença que recebeu para aceitar um noviço, que supra as vezes de um religioso, e 
estar a estudar árabe; o quarto, de Antônio José Maria Campelo, agradecendo os 
favores recebidos; e o quinto, de João de Matos Vasconcelos Barbosa de Magalhães, 
informando o requerimento da viúva Caetana Maria, que pede para ser admitida 
com seu bebê na Cordoaria, estranhando tal pedido por ser a Cordoaria lugar de 
correção para mulheres “de depravados costumes”. 
Anexo: ofícios, lembretes, requerimento e relação. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 19. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

20-  ����1811, Abril, 2, [Lisboa] – 1826, Março, 31, [Lisboa] 
OFÍCIOS (21) do capitão ajudante da torre de Belém, José Rebelo Palhares: o 
primeiro, ao [governador do Reino, secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], 
D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende; e os demais, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro 
Torres. O primeiro, sobre a ordem para que o conde de Sabugal tenha acesso livre 
para falar com quiser na torre de Belém; e os demais, sobre os navios que entraram 
em Lisboa, vindos de Inglaterra, Cádis, Angola, Gibraltar, Boston, São Miguel, 
Falmouth, Pernambuco, Noruega, Plimouth, Londres, Bahia, entre outros locais. 
Anexo: aviso (cópia), escrito (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 20. 
 

21-  1811, Outubro, 20 – 1816, Maio, 30, [Lisboa] 
ESCRITOS (3) aos oficiais maiores da [Secretaria de Estado da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], o primeiro, a João Filipe da Fonseca, sobre não se passar passaporte 
a ninguém que não traga declaração da Intendência-Geral da Polícia; e o segundo e 
o terceiro (minutas), a Lourenço Antônio de Araújo, para que restitua as estantes 
pertencentes à Secretaria de Estado do Reino que se encontram na Secretaria de 
Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 21. 
 

22-  ����1812, Abril, 4, Lisboa – 1813, Outubro, 29, [Rio de Janeiro]. 
ESCRITOS (4) ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Domínios 
Ultramarinos no Rio de Janeiro, comendador conselheiro] José Joaquim da Silva 
Freitas; o primeiro, de Gaspar Feliciano de Moraes, parabenizando o destinatário 
pela comenda da Ordem de Cristo que havia recebido; o segundo, do [oficial da 
mesma Secretaria] João Frederico Torlade Pereira de Azambuja, sobre o envio do 
senhor José Grun para receber o pagamento das gazetas [do Rio de Janeiro]; o 
terceiro, de José Estevão de Seixas Gusmão e Vasconcelos, recomendando o 
requerimento do soldado de milícias José de Sousa Vale; e o quarto, de Amaro 
Velho da Silva, solicitando que interceda pelo seu pedido junto ao secretário de 
Estado. 
Obs.: para o segundo escrito, ver recibo em AHU_ACL_CU_017, Cx. 267, D. 18363. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 22. 
 

23-  ����1812, Junho – Novembro, [Rio de Janeiro] 
ESCRITOS ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Domínios 
Ultramarinos no Rio de Janeiro, comendador conselheiro] José Joaquim da Silva 
Freitas, sobre cartas recebidas por engano, aluguel de casas, pagamento do aluguel 
das casas do laboratório, o despacho de papéis do serviço real, correspondência 
vinda do Reino acerca da redução das despesas da Marinha e outras cartas e 
ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 23. 
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24-  1816, Abril, 10 – 1822, Novembro, 7, Lisboa 
CARTAS (5) ao rei [D. João VI], a primeira e a segunda, do intendente-geral da 
Polícia, João de Matos Vasconcelos Borba de Magalhães, a primeira, sobre uma 
dúvida quanto ao processo do réu Faustino José Simões, capitão e sobrecarga do 
brigue “Vingador”; e a segunda, sobre a restituição do marinheiro José Antônio ao 
navio “Princesa do Brasil”, e os motivos pelos quais não a fez; a terceira e a quarta, 
dos governadores do Reino, sobre os alvarás passados pelo Desembargo do Paço 
para serem assinados; a quinta, da Comissão do Ramo da Saúde Pública, 
remetendo o edital relativo às providências sanitárias que julgou adotar por se ter 
aberto a comunicação com Porto Real e Porto de Santa Maria, assim como pela 
existência de peste na Albânia e febre amarela em Nova Orleans. 
Anexos: ofício, parecer, requerimentos, atestado, edital (impresso).  
Obs.: a primeira carta faz menção ao príncipe regente mas D. João já era rei, uma 
vez que a rainha D. Maria I faleceu em 20 de Março de 1816. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 24. 
 

25-  1816, Maio, 15, [Lisboa] 
AVISO (minuta) dos governadores do Reino ao sr. João Wilson, ordenando a 
restituição de Francisco José Barbosa da Costa ao lugar de guarda-mor da Saúde 
da vila de Viana, e que não haja mais intromissões nos atos de jurisdição do Juízo 
da Saúde. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 25. 
 

26-  1816, Maio, 23 – Julho 
CARTAS PARTICULARES (3) do marquês de Penalva, [Fernando Teles da Silva 
Caminha e Meneses] ao [governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Domínios Ultramarinos em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende], solicitando a intercessão do primo nos 
requerimentos dos presos José Antônio Couceiro, Antônio Ferreira e de um 
terceiro réu, cujo nome não é citado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 26. 
 

27-  [1816, Maio] 
CARTAS PARTICULARES da viscondessa de Balsemão, [D. Catarina Micaela de 
Sousa César de Lencastre], ao sobrinho, o [governador do Reino e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos em Portugal], D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, cobrando as portarias que 
pediu para umas pessoas que vêm da ilha da Madeira, referindo que os preços 
cobrados não devem estar corretos, pois são exorbitantes. 
Anexos: informação, portarias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 27. 
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28-  ����1816, Outubro, 21 – 1816, [Lisboa] 
AVISOS (2) do [governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, o primeiro, a Rodrigo Borba Correia Alardo, 
mandando que informe o requerimento do capitão-mor da vila de Santarém, José 
Cordeiro Lima; e o segundo, a Manuel de Vasconcelos Pereira de Melo, ordenando 
que vá à ilha da Madeira e entregue ao enviado extraordinário junto ao imperador 
da Áustria, visconde de Torre Bela, um ofício do Rio de Janeiro, e que o receba a 
bordo e o conduza a Lisboa junto com sua família. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 28. 
 

29-  [ant. 1819, Junho, 7] – [ant. 1821, Fevereiro, 16] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro e o terceiro, ao rei [D. João VI]. O primeiro, de 
Joaquim Francisco Barroso, solicitando que seu filho de 12 anos, Francisco Barroso, 
seja admito no Real Colégio da Cordoaria para aprender um ofício; o segundo, do 
guarda-mor da Saúde em Paço d’Arcos, Anselmo José de Almeida, solicitando 
despacho de um requerimento em que pedia gratificação pelos serviços prestados; 
e o terceiro, de Antônio Carneiro de Figueiredo, solicitando certidão do aviso que 
impedia o embarque dos presos que se encontrassem doentes para os seus destinos 
de degredo. 
Anexo: escrito, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 29. 
 

30-  1819, Novembro, 25, Lisboa 
CONSULTA da Real Junta da Fazenda da Marinha ao rei D. João VI sobre o 
requerimento de João José de Gouveia solicitando a supervivência do lugar de fiel 
da Real Fábrica da Cordoaria, atualmente exercido por Antônio José Barroso. 
Anexo: lembretes, cartas, requerimentos, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 30. 
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31-  ����1821, Março, 6 – 1825, Maio, 29, Rio de Janeiro, Alfeite, [Lisboa] 
AVISOS (4) o primeiro, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos no Rio de Janeiro], Joaquim José Monteiro Torres, e os 
restantes dirigidos a ele. O primeiro, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da 
Marinha e Domínios Ultramarinos no Rio de Janeiro, comendador conselheiro] 
José Joaquim da Silva Freitas, concedendo três meses de licença ao oficial da dita 
Secretaria José Vicente de Noronha Torrezão; o segundo, de D. Miguel Antônio de 
Melo, sobre o luto pela morte do rei das Duas Sicílias, D. Fernando I; o terceiro, do 
[secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], conde de Porto Santo, [Antônio 
de Saldanha da Gama], sobre o edital publicado em Cádis a respeito dos portos 
com febre amarela; e o quarto, do mesmo, sobre as embarcações de guerra 
assinalarem o dia do [nascimento] de Sua Majestade Católica. 
Anexos: requerimento, lembretes, edital (cópia). 
Obs.: o rei D. João VI retornou a Portugal em 26 de Abril de 1821. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 31. 
 

 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

AHU_CU_Reino 
Reino caixa 110-A (1800-1834) 
N.º de pastas descritas: 21 
Assuntos: processos militares; Repartição da Saúde; polícia; degredo para o Ultramar; obras 
na barra do Porto; pedidos para servir no Ultramar; posses de vereadores; incidentes com 
navios portugueses; passaportes para nacionais e estrangeiros; assuntos de diplomacia; 
regimentos de ingleses; documentos administrativos dos secretários de Estado de D. Miguel 
e de D. Pedro IV; abolição da sisa; carvão de pedra; letras pagas a comerciantes ingleses; 
dívidas e despesas públicas. 
 

1-  1800, Maio, 29, [Lisboa] 
PROCESSO contra o militar do regimento de Artilharia da Corte, Francisco 
Antônio, acusado de crimes e incorreções; escrito pelo auditor do dito regimento, 
Francisco Xavier Ribeiro dos Santos. Mencionando que foi formado um Conselho 
de Guerra interino presidido pelo coronel Henrique de Pratt, chefe do regimento 
de Artilharia da Corte. 
Anexos: autos de devassa e autos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 1. 
 

2-  1822, Fevereiro, 6 – 1833, Março, 15, [Lisboa] 
ESCRITOS (2) o primeiro, do [oficial-maior da Secretaria de Estado dos Negócios 
do Reino], Gaspar Feliciano de Moraes, ao oficial-maior da Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar, Lourenço Antônio de Araújo, sobre as luminárias a serem 
utilizadas; e o segundo, de João de Fontes Pereira de Melo ao conselheiro José 
Maria da Costa e Sá, acerca da procuração de um réu. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 2. 
 

3-  1822, Outubro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho de Guerra ao rei D. João VI sobre os requerimentos de 
três sargentos do primeiro regimento de Voluntários Reais, que solicitam que conte 
sua antiguidade desde que foram promovidos àqueles postos. 
Anexos: ofícios, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 3. 
 

4-  [1822] – 1826, Junho, 3, Lisboa 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João VI], o primeiro, de Francisca Maria e Teresa 
de Jesus, Maria José e Angélica Josefina Rosa, solicitando licença para venderem 
agasalhos a bordo à marinhagem, na ocasião em que se fazem os pagamentos dos 
marinheiros; o segundo, de frei João Pilar a um secretário de Estado, 
encaminhando uma memória e solicitando apoio ao pedido do seu autor; e o 
terceiro, de Antônio Xavier de Melo Negreiros, solicitando um lugar de porta-
bandeira no Ultramar. 
Anexos: lembrete, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 4. 
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5-  1823, Novembro, 4 – 1824, Outubro, 20, Lisboa 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e 
Ultramar], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], o 
primeiro, do intendente-geral da Polícia da Corte e Reino, Simão da Silva Ferraz de 
Lima Castro, sobre a necessidade dos indivíduos que entram pela foz do Tejo 
serem encaminhados à polícia ao serem liberados pela Repartição da Saúde; o 
segundo, do mesmo, agora com o título de barão de Rendufe, sobre as cartas de 
ameaças forjadas pelos presos nas cadeias da cidade a lavradores e proprietários, 
exigindo dinheiro; e o terceiro, sobre a necessidade de não se deixar desembarcar 
no porto de Lisboa pessoas suspeitas vindas de portos espanhóis, principalmente 
da Galiza. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 5. 
 

6-  1825, Janeiro, 25 – 1825, Dezembro, 29, Porto, Lisboa, Setúbal 
OFÍCIOS (14) ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Joaquim José Monteiro Torres, de vários signatários, entre eles, Rodrigo Martins da 
Luz, Joaquim Pereira Machado, Joaquim Pedro Cardoso Casado Giraldes, Luís 
Gomes de Carvalho, o oficial da secretaria do Conselho Ultramarino Felipe José 
Stockler, José Maurício de Abreu de Lima e José da Encarnação Pereira; 
respectivamente, dando os parabéns pelo retorno do dito ministro àquela pasta; 
sobre a tabela das sondas da barra do Porto; com declarações de afeto e boas festas; 
sobre o regulamento para o capitão do porto e pilotos da barra [de Setúbal]; sobre 
os requerimentos de Camilo Alexandre de Azevedo Costa e Manuel José Coelho 
Coutinho; com pedidos de lugares ultramarinos; remetendo os mapas das 
embarcações nacionais e estrangeiras que entraram e saíram da cidade do Porto; e 
sobre a publicação da bula da cruzada. 
Anexos:mapas  
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 6. 
 

7-  1825, Fevereiro, 16 – Dezembro, Lisboa 
OFÍCIOS, PORTARIAS e CARTAS particulares (18) ao secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, Joaquim José Monteiro Torres, das secretarias da 
Guerra, do Reino, da Justiça e dos Negócios Estrangeiros; respectivamente, sobre: o 
cumprimento de ordens envolvendo o visconde de Alhandra; receita e despesa de 
hospitais do Exército; licenças concedidas; valores de ordenados; participação em 
missas com o rei; assuntos particulares; cumprimento de ordens; Colégio dos 
Nobres e contágio de escarlatina; condução de nobres à Corte; assuntos 
diplomáticos; correio para o rei; luto por pessoas reais; o envio de leis, alvarás, 
decretos e mais diplomas ao Conselho da Marinha, entre outras matérias. 
Obs.: ofícios e mapa (impresso). Documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 7. 
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8-  1825, Fevereiro, 23 – 1825, Dezembro, 26, Coimbra 
CARTAS particulares (4) do [desembargador da Relação do Porto] Manuel Lopes 
de Figueiredo ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Joaquim José Monteiro Torres, sobre a possibilidade de ser despachado para a 
Casa da Suplicação, tendo em conta a sua antiguidade como desembargador da 
Relação do Porto, e enviando votos de bom Natal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 8. 
 

9-  1825, Março, 24, [Lisboa] – Setembro, 14, [Lisboa] 
OFÍCIOS e AVISOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], 
conde de Porto Santo, [Antônio de Saldanha da Gama], ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar], Joaquim José Monteiro Torres, sobre o 
modelo da bandeira que as embarcações austríacas irão usar quando precisarem de 
piloto; com ordens para armar uma embarcação de guerra; sobre o incidente com o 
bergantim inglês “Neptuno”, mestre James Cotel; sobre os serviços do conde de 
Beaurepaire; sobre resolução para não se admitirem os vasos [de guerra] 
provenientes de Gênova e Lerne; sobre o incidente entre um bote espanhol e uma 
lancha portuguesa; sobre ordens para o embaixador português em Londres tratar 
do insulto a um navio português no porto daquela cidade; sobre assuntos 
diplomáticos em Berlim e em Cádis; sobre a ordem que declara que os únicos 
títulos que legitimam os portugueses no estrangeiro são os passaportes da 
Secretaria da Marinha; sobre os embaraços com a correspondência do Porto e as 
ordens para o sub-inspetor geral do Correio. 
Anexos: lembretes, ofícios (cópias). 
Obs.: documentos em francês. Sobre o conde de Beaurepaire, ver AHU_CU_Reino, 
Cx. 110, pasta 16 e AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 30. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 9. 
 

10-  1825, Abril, 26 – Outubro, 7, Londres 
OFÍCIOS (2) [do diretor da Companhia das Índias Orientais] sobre o envio de uma 
carta e de uma caixa ao [secretário de Estado da Guerra e ministro assitente ao 
Despacho], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], por 
navios ingleses oriundos de Bombaim. 
Obs.: documentos em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 10. 
 

11-  1825, Outubro, 9 – [post. 1828, Julho, 19], [Lisboa] 
LEMBRETES (3) o primeiro, do vice-almirante lorde Amelius Beauderk, 
convidando o almirante Torres para jantar; o segundo, sobre um ofício do ministro 
da Guerra a respeito de João Pereira da Silva; e o terceiro, sobre os papéis de 
serviços entregues ao oficial-maior em Julho de 1828, entre eles, o aviso do 
ministro da Guerra como trata [?] a resposta de Aires Carneiro Homem Souto 
Maior. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 11. 
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12-  1826, Agosto, 19, [Porto] – Setembro, 16, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Manuel] Inácio da Costa Quintela, o primeiro, de Francisco Antônio de Miranda, 
sobre o plano das obras da barra do Porto e as razões pelas quais se lhe opôs; e o 
segundo, do barão de Sobral, sobre a falta de fundos para pagar os ordenados dos 
que trabalham na Comissão do Ramo da Saúde Pública. 
Anexos: lembrete, representação, requerimento, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 12. 
 

13-  1826, Setembro, 9 – [ant. 1831, Maio, 18] 
REQUERIMENTOS (4) o primeiro, à princesa regente [D. Isabel Maria], os 
restantes, ao rei [D. Miguel]; o primeiro, de Antônio Bento Serrão, solicitando ser 
solto em razão da ordem de D. João VI ou que se aceite recurso para uma pena de 
degredo no Ultramar; o segundo, de João Batista Ângelo da Costa, proprietário e 
administrador do paquete a vapor “Restaurador Lusitano”, solicitando passaporte 
para continuar a navegar entre Lisboa e Porto; o terceiro, do cavaleiro professo da 
Ordem de Cristo, Policarpo Joaquim de Fontes, solicitando ser empossado como 
vereador da Câmara de Sintra, apesar da obstrução que faz o juiz de fora, seu 
inimigo; e o quarto, do alferes das Ordenanças da vila de Sintra, José Diogo 
Monteiro da Silva, solicitando ser empossado como vereador da dita vila, visto o 
processo estar interrompido sem motivo justo. 
Anexos: atestado, certidão, requerimento, passaportes, lembretes, instrumento em 
pública forma. 
Obs.: documento em pergaminho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 13. 
 

14-  1827, Fevereiro, 5 – Maio, 1, [Lisboa] 
OFÍCIOS (14) do secretário de Estado da Guerra, Cândido José Xavier, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Antônio Manuel de 
Noronha, com exceção do primeiro, que é do bispo de Viseu, D. Francisco 
[Alexandre Lobo], devolvendo os requerimentos de Joaquim José e de Francisco 
José Rodrigues; e os demais, remetendo pedido de oficial inglês; ordem da regente 
[D. Isabel Maria] em nome do rei [D. Pedro IV] para que haja conferência de 
ministros; uma solicitação do sargento-mor João [José] da Cunha Fidié; enviando 
mapa com os nomes e sinais dos soldados do regimento de Infantaria nº 10 do 
Exército britânico; sobre o envio de peças de bronze pedidas ao Arsenal do 
Exército; sobre as ordens que há para só se embarcarem as mulheres dos soldados 
britânicos para Figueira [?] se tiverem passaportes válidos; sobre o pagamento de 
fretes; remetendo relações de degredados para África e Índia; enviando mapa com 
os nomes e sinais dos soldados do regimento de Infantaria nº 63 do Exército 
britânico; e informando o retorno do senhor João Carlos de Saldanha de Oliveira 
Braun às suas funções como secretário de Estado da Guerra. 
Anexos: ofício, mapa, relações, lembrete. 
Obs.: documentos em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 14. 
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15-  1827, Maio, 2 – Julho, 2, [Lisboa] 
OFÍCIOS (22) do [secretário de Estado da Guerra], João Carlos de Saldanha de 
Oliveira Braun, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Antônio Manuel de Noronha, sobre a derrota dos revoltosos de Elvas e a 
transferência do cabo de esquadra Aureliano José Figueira; remetendo lista de réus 
condenados ao degredo na Índia e em África; sobre a transferência de José 
Gonçalves para a companhia de veteranos da praça de Elvas, o pagamento de 
fretes e as pipas para aguada da tropa que vai para o Porto; solicitando o envio do 
capitão Antônio Pereira Rangel para o hospital de Santa Clara; remetendo 
requerimentos de militares; sobre conferências a serem feitas nesta Secretaria da 
Guerra ou na presença da regente com outros ministros, o castigo a ser dado aos 
militares que tentaram desertar, o que pede o sargento-mor João [José] da Cunha 
Fidié e o castigo dos desertores. 
Anexos: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 15. 
 

16-  1828, Julho, 28, [Lisboa] – 1828, Agosto, 30, [Lisboa] 
AVISOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros, ao conde da Lapa, [Manuel de Almeida 
Vasconcelos Soveral], o primeiro, remetendo ao Conselho Ultramarino exemplares 
do assento geral dos três estados do Reino; e o segundo, que se faça consulta do 
requerimento de D. Ana Rita de Magalhães Coutinho e suas irmãos, que pedem 
dispensa das certidões de batismo para o assentamento que mencionam. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 16. 
 

17-  1830, Abril, 21, Lisboa  
OFÍCIO do intendente-geral da Polícia, Antônio Germano da Veiga, ao [ministro 
assistente ao Despacho], duque de Cadaval, [D. Nuno Caetano Álvares Pereira de 
Melo], sobre a conduta de Joaquim Homem de Moraes Rosado, que apresenta bom 
comportamento político e civil, além de distinto préstimo literário. 
Anexos: ofício, ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 17. 
 

18-  1830, Junho, 25, Lisboa 
RECIBO de Francisco Sodré acusando ter recebido os documentos com que 
instruiu um requerimento indeferido acerca de umas madeiras do pinhal de Leiria, 
que solicitava. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 18. 
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19-  1832, Novembro, 10 – 1833, Junho, 22, Trafaria, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) dirigidos ao [secretário de Estado do Reino e dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], 
do capitão-tenente Alexandre Evaristo de Lemos e, o segundo, do [ministro 
assistente ao Despacho], duque de Cadaval, [D. Nuno Caetano Álvares Pereira de 
Melo]: o primeiro, sobre o estado do Presídio da Trafaria; o segundo, sobre a 
impossiblidade de enviar camas para a enfermaria da Trafaria; e o terceiro e o 
quarto, remetendo relações dos doentes e falecidos na Trafaria por moléstia 
epidêmica. 
Anexos: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 19. 
 

20-  1833, Outubro, 1-4, [Lisboa] 
OFÍCIOS (7) do [secretário de Estado da Fazenda de D. Pedro IV], José da Silva 
Carvalho, ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino de D. Pedro IV], 
Cândido José Xavier, remetendo cópia do decreto de “Sua Majestade Imperial,” D. 
Pedro, duque de Bragança, sobre a cobrança dos direitos das graças e mercês 
honoríficas; sobre ordem para se remeter ao Tesouro Público uma relação dos 
empregados na Secretaria da Marinha, as dificuldades para se recolher os moios de 
trigo pertencentes ao Estado e o pagamento que pede J . Mendizabal, relativo ao 
carvão de pedra fornecido à esquadra da expedição do Algarve; solicitando a 
devolução do ofício e mais papéis do agente consular em Gibraltar; e sobre o 
carvão que deve chegar no brigue “Cleópatra” e o carvão que vai para o Porto no 
navio “Vintage”. 
Anexos: decreto (cópia), ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 20. 
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21-  1833, Outubro, 1, [Lisboa] – 1834, Setembro, 17, [Lisboa] 
OFÍCIOS (42) do [secretário de Estado da Fazenda], José da Silva Carvalho, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Francisco Simões 
Margiochi, devolvendo documentos relativos ao caso de Abraham Price, mestre do 
navio “Britomart”; sobre uma letra a ser passada em Londres, outra letra devida 
aos inválidos britânicos e o frete do cuter “Ebenezer”; sobre o carvão necessário 
para o navio a vapor “James Wa[…]”; remetendo cópias do decreto que extingue o 
imposto da sisa e de um outro que ordena que as cédulas emitidas pelo Tesouro 
Público sejam admitidas como dinheiro em todas as repartições públicas; sobre 
soldos e ordenados da contadoria-geral da Marinha, informando que não recebeu a 
lista do mês de Agosto; sobre o pagamento de uma letra a Torlade, procurador 
autorizado por George Bell, sacada sobre A . de Ramon y Carbonell, de Londres; 
remetendo cópia do decreto que cria uma comissão para qualificar a dívida do 
Estado; informando a compra de carvão de pedra pelo Governo, embarcado nos 
navios “Nancy” e “Young”; enviando cópia do decreto que determina que todas as 
repartições fiscais, a cujo cargo se acha a cobrança de quaisquer imposições e 
direitos com que os povos concorram para as despesas do Estado, remetam ao 
Tesouro Público uma relação das mesmas imposições e direitos; repassando as 
informações do administrador da Alfândega de Lisboa sobre as dificuldades para 
se desembarcar o carvão de pedra comprado; sobre o pagamento da guarnição da 
nau “D. João VI” e o pagamento de férias ao brigadeiro Antônio José da Silva 
Paulet, entre outras matérias. 
Anexos: ofícios (cópias), carta (cópia), decretos (cópias), instruções. 
Obs.: documentos em espanhol; os ofícios mencionam que os decretos são 
subscritos pelo oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha, Casimiro Maria 
Parrella; todos os decretos são emitidos por “D. Pedro, sua Majestade Imperial, o 
duque de Bragança, regente em nome da rainha”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 110-A, pasta 21. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 111 (1799-1801) 
N.º de pastas descritas: 23 
Assuntos: encaminhamento de requerimentos ao Conselho Ultramarino; paz com os 
franceses. 
 

1-  ����1799, dezembro, 23 – dezembro, 27, Queluz 
AVISOS (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro]: o primeiro, sobre 
uma petição de Joaquim Vicente dos Reis; o segundo, mandando remeter ao 
Conselho Ultramarino as petições de João de Sousa Lobo e de Joana de 
Entremeuse, para que procure acelerar a decisão do caso em que serão julgados; o 
terceiro, manda remeter ao Conselho uma petição de Vicente Luís Vieira Rangel; o 
quarto, manda remeter ao Conselho um requerimento de Estevão Ribeiro de 
Resende; e o quinto, sobre representação de Bento Luís da Gama e Melo, Augusto 
Xavier de Carvalho e Matias da Gama Cabral e Vasconcelos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 1. 
 

2-  ����1800, janeiro, 4 – janeiro, 31, Queluz 
AVISOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: Manuel Soares Coimbra, 
Mousse Sauraget e Bounafour [?], Manuel Mexia Leite, João José Mourato, Joana de 
Entremeuse, José Manuel Gonçalves Vilela, Antônio de Cerqueira César, Manuel 
Bandeira Martins e Francisco Pinto Ferraz, sargento-mor Sebastião Antônio, Tomás 
Pedro Cutrim [de Almeida], Guilherme José Ferreira, João Ferreira de Loureiro e 
João de Oliveira Guimarães. 
Obs.: sobre Joana d’ Entremeuse, ver processo em AHU_ACL_CU_017, Cx. 201, D. 
14181 e AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 1. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 2. 
 

3-  ����1800, fevereiro, 3 – fevereiro, 27, Queluz 
AVISOS (9) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: Tomás da Costa Correia 
Rebelo e Silva, Manuel Afonso Gaia, Manuel Antônio Leitão Bandeira, Bento José 
da Silva, Filipe Liberato Dias, João Pedro de Abreu, Manuel Pinheiro Guimarães, 
D. Bárbara Luísa Benedita de Mendonça, capitão Alexandre Rodrigues de 
Carvalho, José da Costa e Eusébio José do Vale. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 3. 
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4-  ����1800, fevereiro, 3 – fevereiro, 27, [Lisboa] 
AVISOS (13) do [ministro assistente ao Despacho e secretário de Estado dos 
Negócios do Reino], marquês [de Ponte de Lima] mordomo-mor, [D. Tomás Xavier 
de Lima Vasconcelos Brito Nogueira Teles da Silva], ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: João Batista Lobato, 
Antônio Joaquim Coelho Coutinho, José Coelho Rollen Wandeck, José Joaquim da 
Silveira e Campos, Joaquim José de Novais, Tomás Pedro Cutrim de Almeida, 
Manuel Luís da Silva Regadas, José Batista Pinto de Aragão, José Pedro de Aguiar, 
João Pinto da Cunha e Sousa, D. Ana Bárbara de Almeida Souto Maior, Luís 
Vicente de Melo e Caetano Coelho Martins. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 4. 
 

5-  ����1800, março, 3 – março, 17, Queluz 
AVISOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: capitão Antônio 
Henriques Nogueira, Antônio de Sousa Azevedo, José Lopes Viana, Antônio de 
Deus da Paz, Antônio Felipe Soares de Andrade de Brederode, Guilherme José 
Ferreira, João Ferreira de Araújo, Tomás Pedro Cutrim [de Almeida], José Lopes de 
Oliveira, Francisco Joaquim de Cento [?] e Francisco Carneiro Homem Souto 
Maior. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 5. 
 

6-  ����1800, março, 20 – março, 31, Queluz 
AVISOS (9) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: Antônio de Figueiredo e 
Gouveia, Máximo Vitorino Belli de Macedo, José de Mesquita, José Felix de Sousa, 
Francisco Pereira de Velasco, presbítero secular Francisco da Silva Campos, Pedro 
Paulo Xavier de Brá, José do Paraíso e João Lopes Cardoso Machado.  
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 6. 
 

7-  ����1800, abril, 1 – abril, 29, Queluz 
AVISOS (12) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: José Joaquim da Silva, 
Luís Pedro de Melo, Manuel José de Araújo, João dos Santos Marques, João de 
Sousa Lobo, Francisco de Paula Pires Sardinha, Antônio Gonçalves Ledo, João 
Lopes Cardoso Machado, Francisco Xavier de Moraes Cavalcanti Lins, D. Apolônia 
Joaquina Clara Meireles, Manuel de Araújo Cavalcanti e José Dias dos Santos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 7. 
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8-  ����1800, maio, 2 – maio, 21, Queluz 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: José Paulo Afonso 
Sardinha, Tomás Pedro Cutrim de Almeida, George Pires dos Santos, Jacó Pascoal, 
Manuel Moreira de Figueiredo, D. Bárbara Luísa Benedita de Mendonça, Antônio 
da Costa Florim, Francisco de Paula Pires Sardinha, João Prestes de Melo e 
Bernardo Antônio de Lemos Telo de Meneses 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 8. 
 

9-  ����1800, maio, 23 – junho, 21, Queluz 
AVISOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: D. Quitéria Flora de 
Jesus, Francisco Isidoro Thibault, Manuel dos Santos Borges, herdeiros do mestre 
de campo José Rodrigues Chaves, Maria Madalena de São Pedro, João de Sousa 
Lobo, Matias José de Almeida, Francisco Isidoro Thibault, Bartolomeu José Bahia, 
Antônio José dos Santos e José Inácio da Silva. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 9. 
 

10-  ����1800, junho, 22 – julho, 8, Queluz 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: João do Rego Barros, 
Antônio José da Silva Braga, Luís Rebelo de Andrade Vasconcelos, Máximo 
Vitorino Belli de Macedo, Francisco Xavier da Cruz, José Lopes Jordão, Jorge Pires 
dos Santos, Martinho José de São Boaventura, Bento Bandeira de Melo e D. Bárbara 
Luísa Benedita de Mendonça. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 10. 
 

11-  ����1800, julho, 9 – julho, 22, Queluz 
AVISOS (9) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: capitão Luís Pereira, 
Manuel Soares Coimbra, Estevão Ribeiro de Resende, Francisco Joaquim Pereira de 
Carvalho, presbítero secular Luís Alves de Freitas Oliveira e Sousa, Francisco 
Xavier de Almeida, Antônio José Coelho, José Moreira de Pinho e Estevão Ribeiro 
de Resende. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 11. 
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12-  ����1800, julho, 26 – agosto, 18, Queluz 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: Romão José Pedroso, 
Joaquim Ribeiro Guimarães Prudente, José Batista Pinto de Aragão, Caetano Pedro 
da Silva Favarote [Favaretto?], Joaquim Vicente dos Reis, Francisco de Brito 
Bezerra Cavalcanti de Albuquerque, Estevão Ribeiro de Resende, João Teixeira de 
Andrade, José Joaquim da Silva e Manuel Gonçalves Medinas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 12. 
 

13-  ����1800, agosto, 19 – agosto, 30, Queluz 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: Francisco Avelar 
Espínola, Laureana Rosa, Manuel Gonçalves Medinas, Manuel Rodrigues Pereira, 
José da Silva Paranhos, Francisco Correia das Chagas, cônego secular da 
Congregação de São João Evangelista Gonçalo Manuel de São Boaventura, Brás 
Carneiro de Leão, Manuel Francisco de Faria, D. Teresa Maria de Jesus, Francisco 
José de França, João Ferreira de Guimarães e Helena Leite Ribeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 13. 
 

14-  ����1800, setembro, 2 – setembro, 27, Queluz 
AVISOS (9) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: Antônio Pereira Bastos 
Lima Varela Barca, Tomás da Costa Correia Rebelo da Silva, João Prestes de Melo, 
José Joaquim de Oliveira Pinto, João Manuel Vieira da Fonseca, Diogo de Góes da 
Ribeira Lara Falcão Leme, desembargador Antônio Pereira Basto Lima Varela 
Barca, Bernardo de Abreu de Carvalho e Contreiras e José Joaquim de Lima da 
Silva. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 14. 
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15-  1800, setembro, 22 – 1805, agosto, 18 [Lisboa] 
ESCRITOS (3) o primeiro, de Domingos Pires Monteiro Bandeira ao conselheiro do 
Conselho Ultramarino Francisco da Silva Corte Real, sobre consulta da Mesa da 
Consciência e Ordens acerca do requerimento de Francisco Joaquim Pereira de 
Carvalho; o segundo, do presidente do Conselho Ultramarino, conde de Resende, 
[D. Antônio José de Castro], ao mesmo conselheiro, para remeter a conta que foi 
dada por Manuel Gomes Ferreira; e o terceiro, do [fiscal das Mercês], Francisco 
Velho da Costa Mesquita Castelo Branco ao [secretário do Conselho Ultramarino] 
Francisco de Borja Garção Stockler, perguntando se na secretaria do Conselho 
Ultramarino  há alguma tarifa ou regulação para as consultas que sobem pelo 
tribunal de remuneração de serviços. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 15. 
 

16-  ����1800, outubro, 1 – outubro, 13, Queluz 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: presbítero secular 
Vicente Ferreira Pires, João da Silva Barbosa e Rocha, Inácio Pereira dos Anjos, D. 
Josefa Maria do Espírito Santo e seu filho Pedro da Costa Marim, Miguel Dionísio 
Vale, José Joaquim Nabuco de Araújo, Josefa Eulália de Azevedo, Francisco 
Tavares da Silva, Pedro Gomes Ferreira e Luís Mourão Cordeiro do Vale. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 16. 
 

17-  ����1800, outubro, 14 – novembro, 7, Queluz 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: Caetano Francisco 
Lumaqui de Melo, professor de Gramática latina Gonçalo Vicente Portela, Maria 
da Glória de Jesus, Antônio Felipe Soares Andrade de Brederode, João Pedro 
Queirós, Antônio de Deus da Paz, Helena Leite Ribeiro, Diogo de Góes da Ribeira 
Lara Falcão Leme, Francisco Xavier da Veiga Cabral e Francisco da Silva Neves. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 17. 
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18-  ����1800, novembro, 10 – novembro, 26, Queluz 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: Manuel Fernandes 
Nabuco, Teotônio Mendes Barreto, Luís Vicente de Melo, Antônio José da Cruz, 
Estanislau Pereira de Oliveira, Domingos Pinheiro de Carvalho, Manuel da Costa 
Meireles, Manuel Antônio Leitão Bandeira, Antônio da Costa Sampaio e Francisco 
Davi Otoni. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 18. 
 

19-  ����1800, novembro, 29 – dezembro, 21, Queluz 
AVISOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: João Ferreira Guimarães, 
Miguel Peres Correia Gomes, José Francisco Cardoso, José Cardoso de Jesus, Paulo 
José de Melo Azevedo e Brito, Antônio José Pereira de Sá, Vicente Ferreira de Paiva 
Bueno, Francisco Xavier Machado, Joaquim de Santana da Paz, Francisca de Paula 
Ribeiro de Miranda e Maurício Inácio da Silveira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 19. 
 

20-  ����1801, janeiro, 2 – janeiro, 9, Queluz 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: Belchior dos Reis de 
Melo, Maurício Inácio da Silveira, Antônio de Deus da Paz e seu filho Francisco 
Ludgero da Paz, Inácio Ferreira da Silva, José Joaquim da Silva, José Mariano de 
Azeredo Coutinho, brigadeiro Paulo Martins Pinheiro de Lacerda, Antônio José da 
Silva Coelho, José dos Santos Roiz Araújo e coronel José Vaz de Carvalho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 20. 
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21-  ����1801, janeiro, 9 – dezembro, 15, [Lisboa] 
AVISOS (13) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de Balsemão, 
[Luís Pinto de Sousa Coutinho], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão 
de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos Soveral de Carvalho da Maia 
Soares de Albergaria], mandando remeter ao Conselho representações, petições e 
requerimentos de: Tomás de Aquino Ferreira e Brito, padre Duarte Mendes de 
Sampaio, Alexandre Teotônio de Sousa, Antônio Meireles Rebelo Pereira, José 
Francisco de Paula Cavalcanti e Albuquerque, José Joaquim Vieira Couto, José 
Joaquim da Silva Rosa, Manuel Alves de Carvalho Torres, Manuel de Moura 
Marinho, D. Mariana Letícia de Brito e João Antônio Rodrigues Martins. Um dos 
avisos ordena a suspensão dos despachos por conta do aniversário do príncipe da 
Beira, D. Pedro de Alcântara, e outro que se comemore a paz com os franceses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 21. 
 

22-  ����1801, janeiro, 12 – fevereiro, 11, Queluz 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: José Ricardo da Silva 
Pires, Francisco José da Gama, Laureana Rosa, Francisco José da França, Antônia 
Helena Guterres, Manuel de Lima Pereira, tenente-coronel de milícias Antônio 
Nascentes Pinto, Marcelino José, Luís Teles Barreto de Meneses e José Maria do 
Rio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 22. 
 

23-  ����1801, fevereiro, 16 – fevereiro, 28, Queluz 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: Francisco Xavier da 
Silva, D. Maria Bárbara Lisboa, D. Rita Clara Lisboa, D. Leonor Francisca Lisboa, 
José Pinheiro de Queirós, Laureana Rosa, Manuel Félix Coelho, D. Maria Bernardes 
de Sá, Alexandre Rodrigues de Carvalho, Gonçalo Pereira de Brito, Joaquim Inácio 
Mavignier, Francisco Casado Dias Filgueira e João Ferreira da Rocha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 23. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 111-A (1801-1805) 
N.º de pastas descritas: 29 
Assuntos: encaminhamento de requerimentos ao Conselho Ultramarino; paz com os 
espanhóis; pagamentos a militares; nascimento de infantes. 
 

1-  1801, Janeiro, 6 – Julho, 21, Queluz 
AVISOS (3) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], Luís Pinto de Sousa, ao 
[presidente do Conselho Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de 
Castro], o primeiro, sobre a nomeação de D. Rodrigo de Sousa Coutinho para o 
cargo de presidente do Real Erário; o segundo, sobre a nomeação do duque de 
Lafões, [D. João Carlos de Bragança Sousa e Ligne Tavares Mascarenhas da Silva], 
para o cargo de ministro assistente do Despacho do Gabinete; e o terceiro, sobre o 
restabelecimento da amizade com a corte de Madri. 
Anexos: decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 1. 
 

2-  ����1801, março, 3 – março, 11, Queluz 
AVISOS (7) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: João Pedro de Queirós, 
Francisco da Silva Neves, herdeiros do mestre de campo José Rodrigues Chaves, 
João Ladislau de Figueiredo, João Ferreira da Rocha, Antônio do Rego Castelo 
Branco e Antônio Anselmo de Lima Querido. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 2. 
 

3-  ����1801, Março, 12 – Março, 31, Queluz 
AVISOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios da Fazenda e presidente do 
Real Erário], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: Antônio Pereira Simas, 
capitão Manuel Pinheiro Guimarães, coronel Manuel Soares Coimbra, Manuel 
Gomes Ferreira Simões, João Pedro Teixeira de Moraes, Francisco Isidoro Thibault 
de Arbeville, José Pinheiro de Queirós, Manuel de Araújo Cavalcanti, Vicente Luís 
Vieira Rangel, capitão João Gonçalves de Oliveira, Antônio Rebelo da Silva Pereira 
e presbítero secular Manuel Pinto de Carvalho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 3. 
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4-  ����1801, abril, 8 – abril, 29, Queluz 
AVISOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios da Fazenda e presidente do 
Real Erário], D. Rodrigo de Sousa Coutinho ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: Domingos da Mota 
Teixeira, João Lobato de Almeida, D. Ana Maria Joaquina de Amorim, Luís Vicente 
de Melo, Bento José Marques, Antônio Pereira da Costa, José Pinheiro de Queirós, 
Maria Inácia de Magalhães e Abreu, Francisco Antônio Roquete, João Hipólito de 
Lima e Antônio Dias de Castro Mascarenhas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 4. 
 

5-  1801, Abril, 13, Salvaterra de Magos – 1805, Abril 6, Queluz 
AVISOS (2) o primeiro, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], ao [secretário do Conselho Ultramarino], Francisco de 
Borja Garção Stockler, informando o estado em que se acha o negócio da petição de 
D. Antônia Helena Guterres; e o segundo, do [ministro assistente ao Despacho e 
regedor das Justiças da Casa da Suplicação], o duque de Lafões, [D. Pedro 
Henrique de Bragança e Ligne Sousa Tavares da Silva], ao [conselheiro do 
Conselho Ultramarino], barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos 
Soveral de Carvalho da Maia Soares de Albergaria], para que a carta de 
propriedade do ofício de secretário do Conselho Ultramarino de Francisco de Borja 
Garção Stockler suba à real presença. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 5. 
 

6-  ����1801, Maio, 2 – Maio, 15, Queluz 
AVISOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: Antônio Vaz Salgado, 
Felipe Joaquim de Lira Barros, José Ribeiro do Amaral, Manuel Antônio Lopes 
Magalhães, Antônio Marques Reis, Manuel Correia de Araújo, Nicolau Joaquim 
Moreira de Sampaio, Inácio Manuel Vieira, Manuel Teixeira de Toledo e Pisa e D. 
Francisca Teresa de Sermenho Barbosa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 6. 
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7-  ����1801, maio, 16 – junho, 15, Queluz 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: Inácio José da Silveira 
Bueno, Manuel José Lopes da Silva Pimenta, João Lopes de Faria, Pedro Paulo 
Xavier de Brá, Luís Antônio Branco Bernardes de Carvalho, Antônio José Coelho, 
João Gomes da Cunha Dias, Francisco da Silva Corte Real, José Antônio da Silva 
Neiva, José da Costa Lima e D. Josefa Joaquina Mariana Berquó da Silveira 
Velasco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 7. 
 

8-  ����1801, Junho, 16 – Julho, 18, Queluz 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], mandando remeter 
ao Conselho representações, petições e requerimentos de: Francisco Xavier de 
Almeida, Hipólito José da Costa Pereira, Joaquim de Amorim Castro, Francisco 
Xavier de Miranda, Rodrigo Xavier Cabral de Aguiar, primeiro-tenente da Real 
Armada José Domingues, desembargador Joaquim de Amorim Castro, Manuel 
Antônio da Fonseca e Gouveia e José Joaquim Vieira Belfort. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 8. 
 

9-  ����1801, junho, 23 – julho, 31, Queluz 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão de Moçâmedes, [José de 
Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], mandando remeter ao Conselho 
representações, petições e requerimentos dos seguintes requerentes: padre 
Francisco da Silva Campos, desembargador Antônio Luís Pereira da Cunha, 
Francisco da Cruz Veloso, Rosa Maria de Velasco e Molina, Domingos Afonso 
Ferreira, Feliciano Pereira de Lira, Joaquim Guedes de Quinhones Castelo Branco, 
Manuel Malheiros de Melo, João Antônio de Sousa, José Joaquim da Silva e 
Francisco Marinho de Sampaio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 9. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

10-  ����1801, Junho, 25 – Julho, 11, Queluz 
AVISOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão de Moçâmedes, [José de 
Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], mandando remeter ao Conselho 
representações, petições e requerimentos dos seguintes requerentes: arcebispo 
primaz do Oriente, [frei Manuel de Santa Catarina] acerca das igrejas e missões 
daquela região, José Joaquim Carneiro de Campos, D. Cipriana Antônia Pimenta 
de Bulhões Rebelo, José Gonçalves Junqueiro, D. Maria Bárbara Lisboa, D. Rita 
Clara Lisboa, D. Leonor Francisca Lisboa, D. Ana Francisca do Nascimento, D. 
Antônia Helena Guterres, Manuel Lourenço da Costa, José Marques de Almeida, 
Luís Antônio Sarmento da Maia, José Francisco de Oliveira, Antônio Rocha 
Barbosa e Antônio de Albuquerque e Melo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 10. 
 

11-  ����1801, Agosto, 1 – Agosto, 18, Queluz 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão de Moçâmedes, [José de 
Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], mandando remeter ao Conselho 
representações, petições e requerimentos dos seguintes requerentes: Francisco de 
Oliveira Camarino, Bernardino José Simões, João Ferreira da Rocha, Feliciano 
Antônio Nogueira, José Nogueira Duarte, Manuel dos Santos Pereira, Antônio 
Feliciano Serpa, D. Rita Gertrudes Peregrina Infante, Manuel Barroso da Silva, 
Manuel Rodrigues de Barros, João Rodrigues de Barros e Luís Manuel dos Reis. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 11. 
 

12-  ����1801, Agosto, 12 – Agosto, 25, Queluz 
AVISOS (6) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão de Moçâmedes, [José de 
Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], mandando remeter ao Conselho 
representações, petições e requerimentos dos seguintes requerentes: Francisco 
Isidoro Thibault de Arbeville, Francisco da Silva Campos, D. Ana Isabel do 
Sacramento, Paulo José de Melo Azevedo e Brito, coronel Antônio Ferreira de 
Andrade, João da Silva Barbosa e Rocha e Gertrudes Teresa Romualda Troiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 12. 
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13-  ����1801, Agosto, 31, Queluz 
AVISOS (13) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão de Moçâmedes, [José de 
Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], mandando remeter ao Conselho 
representações, petições e requerimentos dos seguintes requerentes: José Joaquim 
Alves de Moraes, Manuel Coelho dos Santos Silva, Joaquim Pedro da Silva Franco, 
Manuel Nogueira de Sousa, D. Josefa Joaquina Maria Ana Berquó Silveira Nolasco, 
Manuel Malheiros de Melo, Francisco José da França, Joaquim de Melo, Inácio José 
da Silveira, Bernardo Rodrigues Lima, Manuel Antônio Leitão Bandeira, Antônio 
Álvares, Manuel Antônio Teixeira e Antônio Teles do Espírito Santo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 13. 
 

14-  ����1801, Setembro, 2 – Setembro, 17, Queluz 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão de Moçâmedes, [José de 
Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], mandando remeter ao Conselho 
representações, petições e requerimentos dos seguintes requerentes: Manuel 
Malheiros de Melo, oficial da Secretaria da Marinha Joaquim Pedro da Costa, 
Francisco José Alves Gonçalves, Manuel Bastos Varela Pinto Pacheco, José Caetano 
de Lima, Manuel Antônio Diniz de Ayala, Francisco Gonçalves Bragança, 
Francisco Xavier da Costa Aguiar, Manuel José Avelino, Francisco Isidoro Thibault 
de Arbeville e Luís Mendes de Vasconcelos Pinto e Meneses. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 14. 
 

15-  ����1801, Setembro, 22 – Outubro,5, Queluz 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão de Moçâmedes, [José de 
Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], mandando remeter ao Conselho 
representações, petições e requerimentos dos seguintes requerentes: José Pedro da 
Costa Maia Vilas Boas, Francisco da Silva Campos, Antônio Simplício de Siqueira, 
Francisco Xavier de Almeida, José Pedrosa Lisboa, Ana da Silva, o sargento-mor 
do corpo de engenheiros José de Saldanha, Manuel da Assunção Ferraz Sarmento, 
José de Brito e Freitas, Francisco Antônio Tavares de Sequeira e Antônio Carlos 
Ribeiro de Andrade Machado. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 15. 
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16-  ����1801, Outubro, 19 – Novembro, 25, Queluz 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão de Moçâmedes, [José de 
Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], mandando remeter ao Conselho 
representações, petições e requerimentos dos seguintes requerentes: Joaquim José 
Tavares, D. Josefa Joaquina Maria Ana Berquó da Silveira e Velasco, José Joaquim 
Vieira Couto, Manuel Ribeiro de Miranda, Joaquim Bernardino Biancardi, 
sargento-mor Gil José Duarte Dias, Domingos Vandelli, José Antunes e Feliciano 
Antônio Nogueira. Um dos avisos é sobre o pagamento dos oficiais militares de 
acordo com os postos que constam nas suas patentes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 16. 
 

17-  ����1801, Dezembro, 1 – 12, Queluz 
AVISOS (13) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão de Moçâmedes, [José de 
Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], mandando remeter ao Conselho 
representações, petições e requerimentos dos seguintes signatários: Antônio Dias 
Coelho Neto, cônego secular da Congregação de São João Evagelista Gonçalo 
Manuel de São Boaventura, Manuel Inácio de Avelar, Antônio Francisco Coelho, 
Antônio Manuel de Jesus e Andrade, Maria do Nascimento de Matos, Teresa de 
Jesus Rigueira, José Carvalho, Antônio Caetano Pinto, Antônio da Cruz e Almeida, 
Manuel Antônio Leitão Bandeira, João Antônio de Sousa, Antônio da Silva Lisboa, 
Miguel Carlos Aires de Carvalho, Francisco Antônio Alvares, capitão Antônio José 
de Sousa, Jacinto da Costa, Joaquim José de Azevedo e Teodoro Ferreira de Aguiar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 17. 
 

18-  ����1805, Janeiro, 2 – Janeiro, 31, [Lisboa] 
AVISOS (12) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], visconde de Moçâmedes, [José 
de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], mandando remeter ao Conselho 
representações, petições e requerimentos dos seguintes signatários: Antônio José 
Pereira da Silva, Manuel Domingos de Carvalho, Antônio Mendes de Carvalho, 
Domingos José Marques Fernandes, Francisco Antônio de Araújo Pereira, Luís 
Mendes de Vasconcelos Pinto e Meneses, João Francisco Álvares de Amaceno, 
Francisco José Lopes, Antônio José da Cruz, Manuel José de Oliveira, João Ribeiro 
Dias, D. Maria Clara Rufina de Argolo Meneses, Domingos José Marques e Pedro 
José Caupers. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 18. 
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19-  ����1805, Fevereiro, 5 – Março, 20, [Lisboa], Salvaterra de Magos 
AVISOS (14) [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], visconde de Moçâmedes, [José 
de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], mandando remeter ao Conselho 
representações, petições e requerimentos dos seguintes signatários: Manuel José 
Caldeira, Francisco José Alves, Joaquim José Lopes, Luís Correia Teixeira 
Bragança, Agostinho José Martins Vidigal, Gorgui Sinay vulgo Gorceba Rão e 
Loeximona Narana Rão, Manuel Cavalcanti de Melo, José Teixeira Barbosa, José de 
Matos, Francisco Ludgero da Paz, Antônio Leite de Sousa, Henrique José Lopes, 
João Francisco Álvares Damasceno e José Carlos Pinto de Sousa, D. Maria Josefa 
Teodora de Ataíde, Francisco José Duarte e Luís Ferreira da Rocha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 19. 
 

20-  ����1805, Fevereiro, 9 – Novembro, 28, [Lisboa], Salvaterra de Magos, Samora 
Correia 
AVISOS (14) do [ministro assistente ao Despacho], conde de Vila Verde, [D. Diogo 
José Antônio de Noronha], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], visconde da 
Lapa, [José de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria] e ao [conselheiro do 
Conselho Ultramarino], barão de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos 
Soveral de Albergaria], mandando remeter ao Conselho representações, petições e 
requerimentos dos seguintes signatários: coronel Policarpo Joaquim de Oliveira, 
José de Oliveira Dias, Antônio Duarte Gonçalves Paradis, Antônio Nascentes 
Pinto, Florêncio José de Moraes Sarmento, Boaventura Bettencourt, Felipe José da 
Cunha Magalhães, Antônio de Azevedo Santos, D. Maria Clara do Amaral 
Sarmento, João da Costa Matos, João Coelho de Sampaio, Sebastião Leite Gomes de 
Brito e João Batista Rodrigues Franco. Um dos avisos é sobre o “feliz parto” da 
princesa D. Carlota Joaquina. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 20. 
 

21-  ����1805, Março, 26 – Maio, 2, Salvaterra de Magos, [Lisboa] 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], visconde da Lapa, [José de 
Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], mandando remeter ao Conselho 
representações, petições e requerimentos dos seguintes signatários: D. Ana 
Joaquina de São Boaventura, Manuel Luís Cardoso da Silva, José Álvares Barata, 
José Marques Fernandes, Luís José Nunes Mascarenhas, Manuel Correia de Matos, 
arcebispo primaz do Oriente [frei Manuel de Santa Catarina], Felício Muniz Pinto 
Coelho da Cunha, Antônio Francisco Grangeiro, José Rodrigues Vaz e sargento-
mor José Domingues dos Santos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 21. 
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22-  ����1805, Maio, 14 – Junho, 12, [Lisboa] 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], visconde da Lapa, [José de 
Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], mandando remeter ao Conselho 
representações, petições e requerimentos dos seguintes signatários: Inácio José 
Vicente da Fonseca, José Pacheco, José Pedro de Figueiredo, Pedro da Silva Gomes, 
João de Piza, Bento José Marques, Manuel da Cunha de Azeredo Coutinho Sousa 
Chichorro, José Santos Coelho e seus filhos Antônio Luís Dantas Coelho, Gaspar 
José Dantas Coelho, José da Veiga Sampaio e José Pinto de Azevedo; Bonifácio José 
da Rosa e Antônio José Ferreira de Abreu. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 22. 
 

23-  ����1805, Junho, 15 – Julho, 5, [Lisboa] 
AVISOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], visconde da Lapa, [José de 
Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], mandando remeter ao Conselho 
representações, petições e requerimentos dos seguintes signatários: Manuel Pinto 
Monteiro Dias e Antônio José de Carvalho; Francisco de Paula Cavalcanti de 
Albuquerque; Manuel de Araújo Cavalcanti; Antônio José de Sousa; Inácio 
Antunes Guimarães; José Antônio da Nóbrega; José Gambier Teles de Bettencourt; 
João Francisco Álvares Damasceno; Francisco Dias Coelho, José de Arteaga Souto 
Maior; José de Matos Girão; João Rodrigues Pereira de Almeida e Manuel Inácio de 
Moraes de Mesquita Pimentel; Miguel Pires Nobre e Francisco José de Araújo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 23. 
 

24-  ����1805, Julho, 13 – Agosto, 7, [Lisboa] 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], visconde da Lapa, [José de 
Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], mandando remeter ao Conselho 
representações, petições e requerimentos dos seguintes signatários: Máximo 
Ferreira Borges, João da Silva Paranhos, Clemente José Ribeiro, Domingos Alves 
Branco Muniz Barreto; José da Silva Amorim; José Joaquim Marques de Graça; 
João Antônio Duarte, Manuel da Silva, Inácio de Sampaio Fogaça; Antônio Xavier 
Stockler; Carlos Frederico Lecor; presbítero secular Camilo de Lélis; tenente-
coronel Joaquim José Soeiro; e José Ribeiro Pessoa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 24. 
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25-  ����1805, Agosto, 26 – Setembro, 18, [Lisboa] 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], visconde da Lapa, [José de 
Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], mandando remeter ao Conselho 
representações, petições e requerimentos dos seguintes signatários: D. Ana 
Joaquina de Araújo e Albergaria; Antônio José Gomes do Rego; Frutuoso de Brito 
Porto e Maria Alves de Brito; Luís Manuel da Fonseca Morato; Nuno Daniel Smith; 
Florentino da Silveira Frade; Florêncio Álvares da Silva; Joaquim Gonçalves da 
Silva; Estevão Ribeiro de Resende; e Simeão Estelita Gomes da Fonseca. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 25. 
 

26-  1805, Setembro, 6, Lisboa 
AUTO DE JUSTIFICAÇÃO de José Luís, mestre e senhorio do caiaque “Senhora do 
Rosário Santo Antônio e Almas”, feito pelo desembargador e juiz da Índia e Mina, 
Tomás José Nepomuceno Ferreira da Veiga, declarando ser português e ter sido 
feita a embarcação em Setúbal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 26. 
 

27-  ����1805, Setembro, 24 – Outubro, 23, [Lisboa], Mafra 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], visconde da Lapa, [José de 
Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], mandando remeter ao Conselho 
representações, petições e requerimentos dos seguintes signatários: Francisco 
Cordeiro Moniz Falcão, Dionísio Antônio Gomes de Sá, José Inácio Borges, 
Antônio Carlos Ribeiro de Andrade Machado, capitão Francisco de Paula Marques 
e João Manuel Vieira da Fonseca, Joaquim José de Abreu e Luís Fortes de 
Bustamante e Sá, Francisco José da Silva, Bernardo Ribeiro Guimarães, Inácio 
Manuel de Lemos Mascarenhas e Antônio Pereira da Costa, Joaquim José 
Fernando de Carvalho e Antônio da Cruz Machado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 27. 
 

28-  ����1805, Outubro, 29 – Dezembro, 2, Mafra, Samora Correia 
AVISOS (9) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], visconde da Lapa, [José de 
Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], mandando remeter ao Conselho 
representações, petições e requerimentos dos seguintes signatários: Francisco 
Xavier de Moraes Cavalcanti Lins; Raimundo José de Sousa Gaioso; Felipe José dos 
Passos; João Barreto de Sá e Meneses e Elias Anacleto de Sousa Vilar; D. Teresa 
Maria da Costa de Alarcão, Boaventura José de Melo, Francisca de Ávila, Manuel 
Marques Brandão de Eça e Joaquim Feliz Marinho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 28. 
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29-  ����1805, Dezembro, 3 – Dezembro, 22, [Lisboa] 
AVISOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], visconde da Lapa, [José de 
Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], mandando remeter ao Conselho 
representações, petições e requerimentos dos seguintes signatários: Manuel Gomes 
Ferreira Simões; Antônio Simplício de Siqueira; capitão-mor João Leonardo da 
Cruz; presbítero secular João de Deus da Costa; Inácio Correia Pamplona; 
Sebastião Rodrigues Sete [?]; Bonifácio José da Rosa; Aires Carneiro Homem de 
Souto Maior; Francisco Álvares Ferreira do Amaral; José Joaquim de Sousa Trovão 
e José Fernandes de Almeida. 
AHU_CU_Reino, Cx. 111-A, pasta 29. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 112 (1727-1811) 
N.º de pastas descritas: 25 
Assuntos: Universidade de Coimbra; chancelaria em Roma; gêneros produzidos no 
Ultramar; fábrica de louça; concessão de hábitos; questões diplomáticas; cativos argelinos; 
navios estrangeiros no Algarve; reformas em portos; guerra peninsular. 
 

1-  [post. 1727] 
MEMÓRIA sobre as desordens, crimes, injustiças, mau funcionamento da 
Educação, da Justiça e dos trabalhos burocráticos, assim como o constante 
descumprimento das leis que aconteciam em Portugal, sugerindo como contornar 
estas questões e, principalmente, como fazer funcionar melhor a Justiça, 
apresentando a solução dada na França e na Inglaterra para os mesmos problemas.   
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 1. 
 

2-  [post. 1750, Julho – ant. 1783, Junho, 25] 
REQUERIMENTOS (4), o primeiro, de Caetano Monjardim a [D. José I], solicitando 
urgência nas averiguações ao açúcar e cacau por si arrematados, pois a demora 
poderia fazer com que aqueles gêneros se estragassem; os demais, à rainha [D. 
Maria I], sendo o segundo do secretário da Universidade de Coimbra, Miguel 
Carlos da Mota e Silva, solicitando decretos que regularizassem as questões que 
surgiram contra o seu direito de receber as propinas chamadas alviçaras; o terceiro, 
do prisioneiro João Vieira, solicitando sua soltura, uma vez que sua inocência já 
fora provada; e o quarto, dos negociantes ingleses Pedro e João Garnault, 
solicitando que lhes fosse entregue a pólvora que haviam comprado e cuja entrega 
já havia sido autorizada. 
Anexo: autos de alegação, bando, certidões, requerimento, ofícios, relações, 
requerimentos (cópias). 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 2. 
 

3-  [post. 1751] 
REGULAMENTO da Chancelaria Romana, resumindo as 72 normas que devem 
ser seguidas no Estado Pontifício em torno dos poderes do papa e das demais 
autoridades. 
Obs.: documento em italiano 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 3. 
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4-  ����[post. 1780] – [post. 1790, Julho, 27], Coimbra, Queluz, Porto 
OFÍCIOS (4) o primeiro, de Júlio Mattiazzi ao [embaixador de Portugal em 
Londres, D. João de Almeida de Melo e Castro], sobre o andamento das obras e 
plantações na Quinta da Penha Longa; o segundo, de Domingos Vandelli ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
Martinho de Melo e Castro], informando ter estabelecido em Coimbra uma fábrica 
de louça, com menção às produções da região da Serra da Estrela e do Pará; o 
terceiro, de Rodrigo Antônio de Abreu e Lima ao secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro, 
agradecendo sua nomeação para superintendente da Ribeira do Douro, no Porto; e 
o quarto (cópia), de Mauduis [?] ao embaixador da Espanha, conde de Fernan 
Nunes, reiterando sua amizade pelo destinatário e queixando-se da situação na 
França. 
Anexo: informação (cópia), lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 4. 
 

5-  [179...], Setembro, 14 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, para que fosse consultado o 
requerimento de um negociante inglês. 
Obs.: o destinatário faleceu em Março de 1795. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 5. 
 

6-  [1796-1801] – [post. 1810, Janeiro – ant. 1814, Janeiro] 
ESCRITOS (4) o primeiro, do [oficial-maior da Secretaria de Estado dos Negócios 
da Marinha e Domínios Ultramarinos, João Filipe da Fonseca], sobre a questão de 
um governador ter autoridade para nomear um capitão [José Felisberto da Silva]; o 
segundo e o terceiro, dirigidos a Caetano José Ribeiro, respectivamente, sobre a 
expedição de um aviso para que José Duarte o entregasse a um frade barbadinho 
italiano e encaminhando mapas para Vila Viçosa e um ofício para José Egídio; o 
quarto, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, conde das Galveias, D. João Almeida de Melo e Castro], ao [oficial-
maior da Secretaria de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos, José Joaquim 
da Silva Freitas], para que fosse dada publicidade aos despachos da sua repartição. 
Anexo: ofício (post-scriptum). 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 6. 
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7-  1798, Maio, 28, Lisboa – 1803, Maio, 7, Paris. 
CARTAS (3) ao príncipe regente [D. João], a primeira, do marechal de campo da 
Armada Real da França, marquês de La Rozière, sobre o convite feito para que ele 
fosse comandante do exército português; a segunda, do capitão de (...), chevalier 
Drucour, solicitando o posto de coronel da Primeira Plana da Corte, com duplo 
soldo; e a terceira, de Disbrayes [?], pedindo sua demissão e agradecendo as 
atenções recebidas. 
Anexo: cartas, lembrete, folha de ofício. 
Obs.: documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 7. 
 

8-  1798, Setembro, 28, Lisboa. 
CARTA DE PADRÃO (em pública forma) da rainha [D. Maria I] concedendo o 
hábito da Ordem de Santiago da Espada ao piloto-mor da barra da Figueira, João 
Correia de Lemos. 
Anexo: atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 8. 
 

9-  [post. 1799, Julho, 15] – [ant. 1803, Dezembro, 15] 
REQUERIMENTOS (7) ao príncipe regente [D. João], o primeiro, do marechal de 
campo João de Almeida Gurgel, pleiteando o governo da praça de Coimbra; o 
segundo, das mulheres que vendem fruta na porta do Arsenal Real, solicitando a 
devida licença para o fazerem; o terceiro, dos oficiais de pedreiro, canteiro, 
trabalhadores, soldados e paisanos empregados no conserto da torre de São 
Sebastião da Caparica, solicitando o pagamento que lhes é devido; o quarto, do 
tenente coronel do 1º regimento da comarca da Guarda, solicitando a aceitação da 
sua matrícula no lº ano de Matemática do Colégio dos Nobres; o quinto, de 
Joaquim José Viana, solicitando a confirmação da sesmaria que recebeu; o sexto, do 
porta-estandarte do regimento de Cavalaria do Cais, Antônio Machado,  
solicitando o posto de furriel da Guarda Real da Princesa [D. Carlota Joaquina]; e o 
sétimo, do soldado da 6ª companhia do regimento de Infantaria de Peniche, João 
Martins Gil, solicitando sua transferência para o regimento de Cavalaria de 
Chaves. 
Anexo: atestados, certidões, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 9. 
 

10-  [ant. 1800, Fevereiro, 10] – 1806, Maio, 17 
LISTAS (3) a primeira, de Manoel da Silva Alvarenga, dos livros, em francês e em 
latim, que não foram encontrados nos livreiros procurados; a segunda, de mineiros 
que devem ir trabalhar nas minas de ouro, prata, cobre e ferro; e a terceira, de 
madeiras do Pinhal Real de Leiria. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 10. 
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11-  ����1802, Janeiro, 7, Queluz – 1804, Setembro, 7 , Tavira, [Lisboa] 
AVISOS (6) o primeiro, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], ao [capitão-general e governador da Bahia], Francisco da 
Cunha e Meneses, sobre a licença concedida ao alferes do 1º regimento de 
Infantaria da [cidade do Salvador], Francisco Maria Viote; o segundo, do monteiro-
mor [do Reino], [conde de Castro Marim, D. Francisco de Melo da Cunha], àquele 
secretário, sobre as cartas enviadas ao comandante da esquadra do Mediterrâneo e 
ao da nau “Vasco da Gama”; o terceiro, o quarto e o sexto, do [ministro assistente 
ao Despacho e secretário de Estado dos Negócios do Reino], conde de Vila Verde, 
[D. Diogo José Antônio de Noronha Camões de Albuquerque Sousa Moniz], ao 
[conselheiro do Conselho Ultramarino], [José de Almeida Vasconcelos Soveral de 
Albergaria], o terceiro,  encaminhando decreto sobre a nomeação interina daquele 
conde para a Secretaria de Estado dos Negócios do Reino; o quarto, encaminhando 
decreto autorizando o ajudante de procurador da Coroa, desembargador Manoel 
Vicente Teixeira de Carvalho, a responder por si em todos os tribunais; o quinto, 
do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], ao 
[conselheiro do Conselho Ultramarino], [José de Almeida Vasconcelos Soveral de 
Albergaria], sobre os requerimentos do provedor e deputados da Mesa da Real 
Casa da Misericórdia da cidade de Coimbra e de Bernardo de Castro Freire; e o 
sexto, sobre as nomeações de Alexandre José Ferreira Castelo e José Roberto Vidal 
da Gama para procuradores fiscais das Mercês. 
Anexo: decreto (cópia), decreto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 11. 
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12-  1803, Abril, 22 – Outubro, 18, Lisboa, Gibraltar, Porto, Tavira 
OFÍCIOS (7) o primeiro, do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Domínios Ultramarinos] João Filipe da Fonseca, encaminhando uma informação 
sobre o requerimento de Félix Casimiro de Figueiredo; o segundo, o terceiro, o 
quarto, o quinto e o sétimo, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], sendo o segundo, do visconde de Luscan, solicitando 
licença para que seus dois filhos, que eram guarda-marinhas da Real Armada, 
tivessem uma licença para acompanha-lo à França; o terceiro e o quinto, do conde 
[de Castro Marim], monteiro-mor do Reino, [Francisco de Melo da Cunha], um, 
encaminhando ofício do conselheiro em Gibraltar, Patrício Parral, o outro, sobre os 
cativos argelinos trazidos pela nau “Vasco da Gama” para a praça de Lagos; o 
quarto, de Jerónimo Antônio Lopes da Silva sobre as madeiras para as obras da 
Quinta do Ramalhão; o sexto, de Francisco Gomes da Silva a Rodrigo de Sousa da 
Silva Alcoforado, solicitando sua promoção a capitão de Infantaria e a médico do 
Estado-Maior; e o sétimo, de José Mayor, solicitando sua promoção ao posto de 
capitão. 
Anexo: cartas, ofícios, lembretes, recibo, listas. 
Obs.:documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 12. 
 

13-  1804, Abril, 21, [Lisboa] – 1805, Dezembro, 20, Queluz 
OFÍCIOS (4) o primeiro, de Belchior Félix Rebelo ao [secretário do Conselho 
Ultramarino] Francisco de Borja Garção Stockler, remetendo cópia de decreto sobre 
os impostos a serem pagos pelos fabricantes de chapéus grossos; o segundo, do 
intendente-geral da Polícia da Corte, Diogo Inácio de Pina Manique, ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], visconde de 
Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sobre a prisão do 
correio José Romão da Cruz e de oficiais do bairro de Belém; o terceiro, de José 
Monteiro da Rocha ao mesmo secretário, a respeito das irregularidades no serviço 
do ajudante do Observatório da Universidade [de Coimbra], Filipe Neri da Costa 
Zagalo; e o quarto, do [irmão] Antônio ao mesmo secretário, a respeito do estado 
de saúde do tesoureiro capelão das Chagas, professo na ordem de Malta, padre frei 
João Amaro da Silva. 
Anexo: ofícios, lembretes, autos de sumário, atestado, informação, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 13. 
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14-  1804, Setembro, 24 – 1807, Agosto, 17 
RECIBOS (4) o primeiro, passado por Jacinto de Almeida Cabral que, em nome de 
João Diogo de Barros Leitão, recebeu um pássaro e seis animais em duas gaiolas; o 
segundo e o terceiro, passados por José Antônio Pires, que recebeu no Real 
Gabinete de História Natural de Nossa Senhora da Ajuda, um caixote e um caixão, 
respectivamente, enviados pelo [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], ao [diretor] Domingos Vandelli; e o quarto, passado pelo 
administrador de correios Juan José Martinez, por ter recebido dois caixotes, um 
para o príncipe regente [D. João] e o outro para o mesmo secretário. 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 14. 
 

15-  1805, Março, 26, Tavira – Maio, 11, Tavira 
OFÍCIOS (9) do [marechal de campo, governador de armas do Algarve], João 
Shadwell Cornell, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], sobre: movimento de navios da frota do Algarve; incursões de corsários 
argelinos junto a Gibraltar e a Algeciras; correspondência com a Junta da Fazenda 
da Marinha a respeito de despesas com embarcações; as providências do 
comandante da fortaleza de São Lourenço da Barra de Olhão e do cônsul 
português em Cádis, Cristóvão José da Silva, contra os corsários argelinos; 
ocorrências com navios espanhóis no porto de Faro e a chegada de fragatas e 
navios ingleses nesse mesmo porto; informação dada pelo comandante que saíra 
do porto de Ceuta sobre o perigo do contágio; e os navios ingleses fundeados na 
praça de Lagos, que haviam pedido carneiros e galinhas para a alimentação dos 
soldados, mas não os puderam levar devido ao mau tempo. 
Anexos: lembretes, ofícios, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 15. 
 

16-  1805, Abril, 9, Lisboa – Maio, 2, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], o primeiro, do desembargador contratador e administrador do Pinhal Real 
de Leiria, João José de Faria Mascarenhas Melo, sobre a condução de madeiras 
para a Junta do Tabaco; e o segundo, do desembargador José Anastácio Lopes 
Cardoso, sobre as providências a serem tomadas com respeito ao soldado José 
Rebelo, do regimento do conde de Lippe, implicado em um assassinato. 
Anexos: ofício, lembretes, informação (cópia), ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 16. 
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17-  1805, Março, 14, Tavira – Dezembro, 22, Tavira 
OFÍCIOS (10), nove dos quais, do [marechal de campo, governador de armas do 
Algarve], João Shadwell Cornell, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], sobre navios ingleses chegados a Lagos, declarando 
serem da esquadra do almirante Nelson; e com notícias acerca do movimento de 
navios, sobretudo ingleses, nas praças de Faro, Cádis e Lagos. O décimo, do 
monteiro-mor do Reino, [conde de Castro Marim, Francisco de Melo da Cunha], 
àquele secretário, sobre um iate português que havia sido apreendido em 
Algeciras. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 17. 
 

18-  ����[ant. 1805, Dezembro, 10 – ant. 1813, Agosto, 13] 
REQUERIMENTOS (6) ao príncipe regente [D. João], o primeiro, de Nuno Daniel 
Smith, solicitando documentos que lhe eram necessários; o segundo, de Manuel de 
Oliveira Nobre, solicitando a sua patente de capitão do porto da vila de Olhão; o 
terceiro, do negociante José Antônio Gaspar, solicitando seu passaporte para o 
Maranhão; o quarto, de Manuel e José Pedro da Costa Barradas, solicitando 
passaportes para viajarem para o Brasil; o quinto, de João Luís Pereira da Cunha, 
solicitando o hábito da Ordem de Cristo, já que obtivera o da Ordem de Santiago 
da Espada; e o sexto, do capitão-tenente da Armada Real, Henrique José Dionísio 
Franco, solicitando o lugar de secretário do Conselho do Almirantado. 
Anexos: lembretes, carta patente, passaporte, provisão, atestados, requerimentos, 
cartas patentes (traslados). 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 18. 
 

19-  ����1806, Fevereiro, 1, Vila Viçosa – 1806, Dezembro, 23, Mafra 
AVISOS (5), três dos quais, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior]: o primeiro, a Amaro Joaquim Raposo, para que fosse 
prorrogada a licença do cirurgião-mor da tropa de linha da capitania [da Paraíba?], 
Inácio de Oliveira Silva; o terceiro (minuta), a Francisco da Cunha e Meneses, com 
ordem para comparecer no palácio da Bemposta para o beija-mão real; o quarto 
(minuta), a José de Santa Rita, para que os dois algarvios, Manoel Xavier e Pedro 
de Sousa, voltassem ao serviço do escaler do signatário; o segundo e o quinto, de 
Luís de Vasconcelos e Sousa àquele secretário, um sobre normas de envio de 
documentos e de suas cópias e o outro convocando-o para ir ao palácio de Mafra 
para assistir a um ato. 
Anexo: instrução, informação, lembrete. 
Obs.: documento impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 19. 
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20-  ����1806, Abril, 24 – []post. 1818 Agosto, 18] 
ANOTAÇÕES (4) a primeira, relativa à expedição de ordem a Cristóvão da Rocha 
Wanderley; a segunda, sobre um ofício do intendente-geral da Polícia; a terceira, 
sobre ofícios recebidos e o conteúdo e datas das respostas, de entre 1814 e 1818; e a 
quarta, sobre a bagagem, contendo tecido de seda, licores e vinhos, de uma pessoa 
que chegaria de trem a Gênova e depois seguiria para Lisboa. 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 20. 
 

21-  1806, Setembro, 24 – 1818, Janeiro, 22 
OFÍCIOS (4) os dois primeiros, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior]: o primeiro, de Antônio de Araújo de Azevedo, 
encaminhando o requerimento de João Antônio Duarte e Policarpo Antônio 
Duarte; e o segundo, sobre um candidato a correio, Casimiro José, que não deveria 
ser admitido, por sua má conduta. O terceiro e o quarto, ao [governador do Reino, 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos e dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho 
Barreto de Sá e Resende], um, do cônsul-geral inglês em Tunis, Richard Glander, 
sobre a paz entre a Tunísia e a Algéria, e o outro, sobre o requerimento de Joaquim 
José Antunes Pinto, queixando-se de que as obras na fortaleza da Torre Velha para 
o presídio do Lazareto vinham prejudicando a saída de sua quinta para o mar e 
para a praia do sítio da Paulina. 
Anexos: lembretes, ofícios, requerimento. 
Obs.: não constam os requerimentos mencionados no primeiro ofício; documento 
em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 21. 
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22-  [1806] – [1824] 
REQUERIMENTOS (8) seis dos quais, ao príncipe regente [D. João]. O primeiro, do 
porta-bandeira do regimento de Infantaria de Milícias da Corte, Manuel Joaquim 
da Trindade, solicitando o posto de alferes do mesmo regimento; o segundo, do 
oficial ordinário da Secretaria de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
José Anastácio da Costa e Sá, ao [governador do Reino, secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho Barreto de Sá e Resende], 
solicitando sua proteção para que pudesse saldar uma dívida com um parente; o 
terceiro, do sargento-mor da torre de São Lourenço da Barra do Bugio, Francisco 
Borges da Silva, solicitando a devolução para o seu quartel de umas casas 
pertencentes à Fazenda Real, que estavam alugadas; o quarto, da filha do 
prisioneiro Manuel Joaquim de Oliveira, D. Mariana Ludovina Isabel de Oliveira, 
solicitando autorização para amparar o seu pai; o quinto, de Maria da Conceição e 
Ana Clara, solicitando a isenção do pagamento da décima pelas casas que 
possuiam, porque, sendo doentes e idosas, não tinham o suficiente e porque já 
vinham pagando contribuição à nação francesa; o sexto, do capitão-tenente da 
Armada, João Antônio Everard, solicitando o aumento de seu soldo; o sétimo, do 
alferes reformado do regimento nº 4 de Cavalaria, Joaquim Isidoro de Matos e 
Lacerda, solicitando o emprego de fiel do pão no Real Arsenal da Ribeira das 
Naus; e o oitavo, do proprietário de botes e procurador dos demais proprietários, 
Manuel Gomes de Brito, ao [secretário de estado da Guerra, interinamente da 
Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra, 
[Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], sobre a resposta ao seu 
requerimento, no qual pedia isenção de pagamento do tragamalho (imposto pago 
pelos pescadores de Lisboa). 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 22. 
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23-  ����1809, Maio, 29, Lisboa – [1812] 
OFÍCIOS (6) os dois primeiros, ao [governador do Reino], secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho Barreto de Sá e Resende]: 
o primeiro, de João Henriques de Siqueira, sobre dificuldades em mandar 
imprimir a sua obra na Oficina Régia; e o segundo, de Leonardo Antônio 
Gonçalves Basto, solicitando o mesmo indulto que haviam obtido seus colegas. O 
terceiro, de Aires Pinto de Sousa, sobre acontecimentos da guerra peninsular; o 
quarto, de Rodrigo Pinto Guedes ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos no Brasil], conde das Galveias, [D. João 
Almeida de Melo e Castro], afirmando que preferia continuar recebendo seu 
ordenado como inspetor-geral e comandante; o quinto, de João José Fernandes de 
Andrade, afirmando que envidada esforços para deixar a barra o mais rápido 
possível, já que as avarias estavam consertadas; e o sexto, de José de Oliveira Pinto 
Botelho e [Mosqueira] ao [oficial-maior da Secretaria de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos], José Joaquim da Silva Freitas, pedindo sua 
atenção para com o pedido do sargento-mor de Ordenanças graduado Domingos 
José Álvares Souto. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 23. 
 

24-  1810, Setembro, 27 – 1817, Setembro, 25 
ATESTADOS (2) o primeiro, passado pelo cavaleiro da Ordem de Cristo e […], 
Antônio Pedro Garcia da Cunha, confirmando que frei Pedro de João fora 
escolhido para confessor do príncipe regente [D. João]; e o segundo, passado pelo 
prelado da igreja patriarcal de Lisboa, deputado da Junta dos Pregadores e 
comendador da Ordem de Santiago, Francisco Xavier da Cunha Torel, 
confirmando a boa índole e bom comportamento de Manoel José Lopes da Rocha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 24. 
 

25-  1811, Dezembro, 8 
CARTA do desembargador, corregedor e provedor-mor da Saúde, João Anastácio 
Ferreira Raposo, ao príncipe regente [D. João] sobre a representação dos 
moradores da Trafaria a respeito do uso da ermida do presídio daquele lugar para 
realizar missas, em razão do incêndio na igreja da qual se serviam, pedindo que os 
ornamentos e alfaias dela fossem transportados para a Casa da Índia. 
Anexos: ofícios, aviso, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112, pasta 25. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 112-A (1815-1834) 
N.º de pastas descritas: 28 
Assuntos: presos e degredados; repartições da Marinha; diplomacia portuguesa; entrada e 
saída de navios no porto de Lisboa; assuntos consulares; contrabando; montepio de militares 
estrangeiros; comércio com a Rússia; naufrágios; obras, munições e fardamentos para o 
Presídio da Trafaria; Campo de Santa Clara; Saúde Pública; entrada e saída de navios no 
porto de Setúbal, pena de morte; embarcações de guerra no Algarve. 
 

1-  [ca. 1815] 
DISCURSO E CARTA PARTICULAR o primeiro, do rei de Inglaterra [Jorge IV?] ao 
Parlamento inglês, comentando seu casamento com uma virtuosa princesa e sobre 
seus desejos neste início de governo; e a segunda, do gentil-homem de Louduie [?] 
a um amigo da província, comentando sobre a demissão de Bute, sobre a saúde do 
rei e sobre os efeitos da guerra para a Inglaterra. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 1. 
 

2-  [ant. 1816] – 1819, Maio, 2 
OFÍCIOS (3) o primeiro, do capitão de mar e guerra Durand Dibrayer [?], 
comunicando as informações pedidas sobre seu filho Jean Baptiste Alexandre 
Michel de Durand Dibrayer [?]; o segundo, sobre presos do presídio da Cova da 
Moura; e o terceiro, do [governador do Reino, secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Domínios Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em 
Portugal, D.] Miguel [Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], sobre um 
requerimento do marquês de Castelo Melhor [Afonso de Vasconcelos e Sousa]. 
Anexos: lembrete, aviso. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A , pasta 2. 
 

3-  [post. 1818, Março, 24] – [1824] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. João VI], o primeiro, do construtor naval inglês 
João Hegecoch, solicitando a faculdade de continuar na posse de um terreno que 
arrendara à Real Armada e que agora poderia perder por causa de uma dívida; o 
segundo, do aluno da Universidade de Coimbra Francisco Soares Franco Mourão 
Toscano, solicitando sua matrícula no 1º ano de Matemática; o terceiro, do 
pescador Marteliano da Conceição, solicitando o fornecimento do restante material 
necessário para completar a construção do seu batel; o quarto, de Maria Claudina 
de Lacerda, solicitando parte da pensão de seu pai, o tenente reformado da 
Brigada Real da Marinha José Bernardo de Lacerda; e o quinto, do mestre de uma 
das redes do lugar da Costa, Manuel Gonçalves, solicitando a sua nomeação para 
mestre da nau da Armada Real. 
Anexos: lembretes, ofícios, requerimentos, certidão, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 3. 
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4-  [1819, Setembro, 13] – [ant. 1828, Maio, 29] 
CARTAS (2) a primeira, ao rei [D. João VI], sobre a consulta da Mesa do 
Desembargo do Paço acerca do aforamento que fazia parte da herança de José 
Jacinto Cordeiro, pretendido por seu irmão José Cordeiro; e a segunda, ao rei [D. 
Miguel], sobre a pretensão do cura da freguesia de São Pedro de Barcarena, que 
desejava organizar uma festa para celebrar o regresso daquele príncipe a Portugal. 
Anexos: carta, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 4. 
 

5-  1819, Outubro, 15, [Lisboa] 
TERMO de registro diário da Patrulha Real da Polícia no qual são descritas as 
ocorrências no cais de Santarém, na Encarnação, nos Cardais de Jesus, no cais da 
Ribeira, no bairro de Belém e em outras localidades próximas a Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 5. 
 

6-  1820, Janeiro, 26, Lisboa – 1821, Maio, 31 [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) o primeiro, de José Barbosa de Amorim, sobre o ofício do 
administrador da Real Fábrica de Louça, Alexandre Antônio Vandelli, relativo ao 
trabalhador daquela fábrica João Ribeiro Guimarães, que se achava preso; o 
segundo (minuta), relativo à soma de 1200 réis que o marquês de Borba mandara 
dar a Val. [?] Robinson; o terceiro, do tenente-general José Antônio da Rosa ao 
[secretário do Governo Supremo do Reino] Matias José Dias Azedo, sobre 
instruções a dar ao inspetor do Arsenal da Marinha acerca de como proceder 
quando da aproximação de um barco cacilheiro; o quarto, de José Manoel de Sousa 
e Castro, para que se deferisse o requerimento de Joaquim Rodrigues da Costa; o 
quinto, do capitão-tenente do quartel general de Vila Cova Coelheira, Joaquim José 
Pinto Fontes, ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha [e Domínios 
Ultramarinos em Portugal], Francisco Maximiliano de Sousa, solicitando nova 
colocação, agora que terminara sua licença por motivo de saúde; e o sexto, dos 
deputados do governo interino da ilha Terceira, coronel Francisco José Cupertino 
do Canto Castro e Frutuoso José Ribeiro, ao mesmo secretário, cumprimentando o 
congresso das Cortes Gerais e Extraordinárias do Reino. 
Anexos: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 6. 
 

7-  1821, Janeiro, 1, Póvoa do Varzim – 1834, Setembro, 2 
ANOTAÇÕES (5) a primeira, sobre a não saída de embarcações do porto da Póvoa 
de Varzim; a segunda, referente ao requerimento de Mariana Duncan Bastett; a 
terceira, de frei Luís de Sousa Barros, designando o preço de 12 tábuas de linhático; 
a quarta, sobre a necessidade que tinha Joaquim Bento da Fonseca de que se 
aprontassem os decretos; e a quinta, relacionando os papéis que o regente duque 
de Bragança, [D. Pedro], mandava remeter à Secretaria de Marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 7. 
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8-  
 

1821, Março, 20, Porto – 1829, Janeiro, 11 
OFÍCIOS (7) o primeiro, ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha [e 
Domínios Ultramarinos em Portugal], Francisco Maximiliano de Sousa, sobre a 
reclamação de Manoel José de Sousa Guimarães e outros negociantes, de que não 
lhes era permitido saírem de Lisboa com seus navios por não estarem levando 
degredados; o segundo, do encarregado do comando da esquadrilha de guarda-
costa do Algarve, Antônio Vicente Scannichia, ao [vice-almirante e chefe de divisão 
da Marinha], Inácio da Costa Quintela, sobre movimentação de tropas naquele 
Reino; o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, conde de Basto], José Antônio de Oliveira Leite 
de Barros, sendo o terceiro, do governador de armas do Porto, Gabriel Antônio 
Franco de Castro, sobre a acolhida às esquadras do rei da Suécia e Noruega; e os 
demais, do capitão comandante da torre de Belém, José Rebelo Palhares, 
informando sobre os navios entrados no porto de [Lisboa]. 
Anexos: ofícios, ofícios (extratos), ofícios (cópias), ata, juramento (fórmula). 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 8. 
 

9-  
 

1821, Junho, 3 [Lisboa]– Dezembro, 12 [Lisboa] 
OFÍCIOS (9) oito dos quais ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha [e 
Domínios Ultramarinos em Portugal], Francisco Maximiliano de Sousa: o primeiro, 
do primeiro-tenente Diogo José Bettencourt Perestrelo [Gisa], relatando 
ocorrências entre iates da parte do Tejo sob sua vigilância e um brigue galego; o 
segundo e o quarto, do capitão [… governador da barra da Figueira], José Pedro de 
Melo, sobre roubos de embarcações; o terceiro, do juiz de fora de Vila do Conde, 
Carlos José da Cruz e Sousa, encaminhando atestado de declarações do mestre do 
iate “Novo Triunfo”, Antônio Joaquim Xavier, vindo de Setúbal para a Figueira; o 
quinto, do coronel João de Gouveia Osório, sobre o embarque da legião sob o seu 
comando; o sexto, de José Carlos Barreto, sobre a entrega dos medicamentos e 
objetos cirúrgicos para socorrer os doentes da Legião Constitucional Lusitana; o 
sétimo, do ajudante-general Manuel de Brito Mouzinho, encaminhando o 
requerimento do capitão da 4ª companhia do 1º batalhão da Legião Constitucional 
Lusitana, João Carneiro Pereira Rangel, no qual solicitava recebimento das 
comedorias para os filhos que levava consigo; o oitavo, de Joaquim Guilherme da 
Costa Posser a Lourenço Antônio de Araújo, sobre a necessidade de novos 
funcionários para a sua repartição; e o nono, do [secretário interino da Marinha] 
Cândido José Xavier, pedindo para ser informado sobre a partida de uma 
expedição. 
Anexo: portaria, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 9. 
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10-  
 

1822, Abril, 20, Lisboa – [post. 1822, Novembro, 28] 
RELAÇÕES (3) a primeira, dos assuntos tratados nas consultas e nas portarias 
relacionadas; a segunda, da composição atual da guarnição da charrua “Gentil 
Americano”; e a terceira, de gêneros, das pessoas que os venderam, dos 
respectivos preços e das datas em que foram comprados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 10. 
 

11-  
 

1823, Julho, 3, Lisboa – 1825, Julho, 27 [Lisboa] 
OFÍCIOS (7) o primeiro, de Lourenço Antônio de Araújo ao oficial-maior da 
Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha, Manuel José Maria da Costa e 
Silva, remetendo alguns exemplares da carta de lei nº 17 de 20 de junho daquele 
ano; o segundo, do conde de Barbacena, [Francisco Furtado de Castro do Rio de 
Mendonça e Faro], remetendo os papéis sobre a formatura da nova guarda; e os 
demais, do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], conde de Porto Santo, 
[Antônio de Saldanha da Gama], ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Joaquim José Monteiro Torres: o terceiro, encaminhando 
ofício do [ministro plenipotenciário em Londres], conde de Vila Real, [José Luís de 
Sousa Botelho Mourão e Vasconcelos], sobre a compra de material para a Marinha 
em Inglaterra; o quarto, sobre as hostilidades sofridas pelo bergantim português 
“São Sebastião”, infligidas por um corsário espanhol; o quinto, sobre as 
encomendas de sementes de pinheiro que faria em São Petersburgo e em Riga; e o 
sexto e o sétimo, sobre os escaleres que conduziriam os embaixadores espanhóis. 
Anexo: ofício (cópia), lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 11. 
 

12-  
 

����1823, Outubro, 8 – 1833, Maio, 15, [Lisboa] 
MAPAS (32) do movimento das embarcações e suas cargas, contendo o nome e 
nacionalidade dos navios, nome dos mestres, procedência, carga, dias de viagem e 
número de tripulantes e de passageiros, assim como relatos dos acontecimentos de 
viagem e observações a respeito dos passageiros. A maioria dos navios vem de 
portos europeus mas alguns são provenientes do Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 12. 
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13-  [ant. 1824, Março, 13] – [post. 1825, Junho, 20] 
REQUERIMENTOS (7) seis dos quais ao rei [D. João VI], o primeiro, do pescador e 
dono de um batel Martiniano da Conceição, solicitando um pagamento que lhe 
fora prometido; o segundo, do moço da Câmara Real e ajudante de Minas e Metais 
do Reino, Alexandre Antônio Vandelli, solicitando o lugar de escrivão da mesa 
grande da Intendência da Marinha; o terceiro, de Camilo Alexandre de Azevedo 
Costa ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], marquês de Palmela, 
[D. Pedro de Sousa Holstein], encaminhando um requerimento; o quarto, do 
guarda-mor da Saúde em Paço d´Arcos Dionísio Peres, solicitando que aquele 
posto fosse passado a seu filho Antônio Maria Peres; o quinto, da Corporação dos 
Pescadores da Trafaria, solicitando uma esmola de madeira, ferramentas e 
aprestos; o sexto, de Ana Margarida de Lemos e Rosa Correia de Lemos, filhas do 
piloto-mor da vila da Figueira [da Foz] e segundo-tenente da Armada Real, João 
Correia de Lemos, solicitando uma diária para seu sustento em nome dos serviços 
prestados pelo pai; e o sétimo, de José Antônio Barbosa [?] Guimarães, solicitando 
autorização para listar os suplicados José Maria Dantas Pereira [?] e sua mulher, 
contra os quais pretende um agravo. 
Anexo: lembretes, ofício 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 13. 
 

14-  
 

1824, Março – 1825, Junho, 30. 
MAPAS (3) dos balanços do cofre geral dos emolumentos das Secretarias de 
Estado e da Gazeta de Lisboa em conta corrente com os interessados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 13. 
 

15-  
 

[ant. 1825, Agosto, 25] – [ant. 1826, Novembro, 28] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. João VI], o primeiro, do conselheiro do Conselho 
Ultramarino, Diogo Vieira de Tovar e Albuquerque, solicitando dois meses de 
licença; o segundo, do oficial de carpinteiro Luís Higino Ferreira, solicitando o 
posto de carpinteiro do Real Arsenal da Ribeira; o terceiro, do ex-soldado do 4º 
batalhão de Caçadores, Lourenço José, solicitando o lugar de moço dos armazéns 
do Arsenal Real da Marinha; o quarto e o quinto, do procurador João Cabral de 
Carvalho, em nome de José Augusto Cabral de Melo, solicitando certidões de uma 
carta régia e de um decreto; e o sexto, de Manuel Esteves, solicitando um lugar de 
aprendiz no Real Arsenal da Marinha. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 14. 
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1825, Agosto, 25, [Lisboa] – Dezembro, 23, [Lisboa] 
OFÍCIOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], conde de Porto 
Santo, [Antônio de Saldanha da Gama], ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Joaquim José Monteiro Torres: o primeiro, sobre notícias 
enviadas pelo cônsul português em Cádis; o segundo, avisando que o ministro 
nomeado para Paris já se achava pronto para partir; o terceiro, sobre o ataque de 
um barco espanhol contrabandista de Gibraltar contra a povoação de Higuerita; o 
quarto, sobre a remessa do regulamento da Marinha da Rússia, feita pelo então 
ministro plenipotenciário português naquele país; o quinto e o sexto, comunicando 
a dispensa do serviços naquela Secretaria em determinado dia, respectivamente, 
do oficial Pedro de Melo Breyner e do oficial Jacob Frederico Torlade Pereira de 
Azambuja; o sétimo, sobre dúvidas a respeito da pensão que a título de montepio 
recebia pela folha da Legação em Londres Teresa Walles, viúva do chefe de 
esquadra Thomas Stone; o oitavo, encaminhando um exemplar com ordens sobre a 
quarentena na Grã-Bretanha; o nono, sobre a preparação dos escaleres para receber 
o novo embaixador de Espanha em Portugal; e o décimo, sobre a apreensão de um 
navio com carga de propriedade tunisiana. 
Anexo: ofício (parágrafo, cópia), ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 15. 
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1825, Setembro, 12, [Lisboa] – 1831, Setembro, 9, [Lisboa] 
AVISOS (3) os dois primeiros, do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], 
conde de Porto Santo, [Antônio de Saldanha da Gama], ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar], Joaquim José Monteiro Torres: o primeiro, 
para que o iate do inglês Talbot, que ia entrar no Tejo, fosse considerado como 
navio de guerra, ficando isento de pagar a ancoragem no porto; e o segundo, 
encaminhando informações sobre a família de Pedro de Melo Breyner; o terceiro, 
do [secretário de Estado dos Negócios da Guerra], conde de São Lourenço, 
[Francisco Gonçalves Monteiro], ao [secretário de Estado dos Ngócios da Marinha 
e Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], sobre a 
inconveniência para o comandante do destacamento em serviço no forte da Torre 
Velha em ter de estar aquartelado fora do recinto do mesmo forte. 
Anexo: lembrete, informação, ofício (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 17. 
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1829, Março, 7 
MAPA do estado das praças empregadas no Registro do Porto e Auxílio da Saúde 
Pública. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 18. 
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19-  1829, Julho, 31, Lisboa – 1831, Julho, 31, [Lisboa] 
OFÍCIOS (8) o primeiro, do intendente-geral da Polícia, Antônio Germano da 
Veiga, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde de 
Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], sobre ofício do juiz de fora de 
Lagos, que comunicava um naufrágio; e os demais, do [secretário de Estado dos 
Negócios da Guerra], conde de São Lourenço, [Francisco Gonçalves Monteiro], ao 
mesmo destinatário: o segundo, sobre consertos realizados no Presídio da Trafaria; 
o terceiro, sobre armamentos para o referido presídio; o quarto, sobre fardas a 
serem entregues no mesmo presídio; o quinto, sobre o guarda-mor da Saúde do 
porto de Belém, José Antônio Firmino Soares Brandão, ser desligado do posto de 
soldado da Companhia de Voluntários Práticos Urbanos para se dedicar aos 
serviços da Saúde; o sexto, para que o brigadeiro fiscal das obras militares pagasse 
o que era devido ao chanceler da Casa da Suplicação; o sétimo, sobre um auxílio a 
ser dado à Repartição do Comissariado; e o oitavo, sobre o envio de destacamentos 
e utensílios para a Comissão do Ramo de Saúde Pública de Lisboa. 
Anexo: lembrete, ofício (cópia de parágrafo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 19. 
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1830, Julho, 6, Lisboa 
ATESTADO passado pelo coronel do regimento de Artilharia, João Vieira da Silva, 
comprovando ter José Maria de Abreu Vasconcelos Pimentel de Wabbo assentado 
praça de soldado no regimento sob seu comando. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 20. 
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1831, Janeiro, 20 – 1831, Maio, 31 
OFÍCIOS (9) do [secretário de Estado dos Negócios da Guerra], conde de São 
Lourenço, [Francisco Gonçalves Monteiro], ao [ministro assistente ao Despacho], 
duque de Cadaval, [D. Nuno Caetano Álvares Pereira de Melo]: o primeiro, 
comunicando aviso pelo qual se reprendia o governador militar de Coimbra por 
seu procedimento com o guarda-mor da Saúde da mesma vila; o segundo, sobre a 
esmola pedida por Francisca Rosa, viúva do tenente Joaquim Antônio da Silveira; 
o terceiro, encaminhando a relação dos objetos pertencentes à ermida do Presídio 
da Trafaria, existentes no Arsenal Real das Obras Militares; o quarto, remetendo 
ofício sobre o recolhimento aos armazéns da nitreira das barcas das pontes 
militares do Tejo e Zêzere; o quinto, encaminhando ofício do general das Armas da 
Beira Alta sobre José de Castro Aguiar e Silva, preso na cadeia de Viseu; o sexto, 
sobre queixa do capitão José Antônio Teixeira por se encontrar preso na cadeia do 
castelo de São Jorge; o sétimo, sobre o pedido de Mariana Rita Pinto, esposa do 
tenente ajudante do regimento de Infantaria nº 19, Policarpo José Pinto, para ir 
para a cidade do Porto no iate que estava para sair; o oitavo, sobre o pedido do 
ajudante de milícias reformado Aires Carneiro [?] Homem para passar a tenente do 
Estado-Maior do Exército; e o nono, sobre a necessidade de enxárcia velha para a 
confecção de tacos. 
Anexo: informação (cópia), relação, ofícios, ofício (cópia) 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 21. 
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1831, Maio, 31, Setúbal – Julho, 11, Queluz 
OFÍCIOS (6) o primeiro, do major comandante da torre do Outão da barra de 
Setúbal, Vicente Ferreira de Saldanha, ao [ministro assistente ao Despacho], duque 
de Cadaval, [D. Nuno Caetano Álvares Pereira de Melo], remetendo mapa dos 
navios que entraram e sairam do porto de Setúbal; o segundo e o terceiro, do 
[secretário de Estado dos Negócios da Guerra], conde de São Lourenço, [Francisco 
Gonçalves Monteiro], ao mesmo ministro, um, encaminhando ofício de presos na 
cadeia de Lisboa, que solicitavam sua transferência para o Presídio da Trafaria; e o 
outro, comunicando que os destacamentos de bordo da nau “São Sebastião” e do 
Presídio da Trafaria deveriam ser fornecidos pelo Exército; o quarto, do 
[governador da torre de Belém], visconde de Veiros, [Francisco de Paula Leite de 
Sousa], ao [ministro de Estado e secretário da Junta de Saúde Pública], marquês de 
Tancos, [D. Duarte Manuel de Meneses e Noronha], encaminhando ofício do 
soldado do regimento das Milícias de Lisboa Ocidental, José Maria Saraiva, 
solicitando passagem para o corpo da Guarda Real da Polícia; o quinto, do 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Basto, José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Guerra], conde de São Lourenço, [Francisco Gonçalves Monteiro], solicitando que a 
repartição da Marinha fornecesse algumas armas para o Arsenal Real do Exército; 
e o sexto, do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], conde de 
Barbacena, [Francisco Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro], ao mesmo 
secretário [da Guerra], encaminhando ofícios do tenente-general comandante 
interino do Real Corpo de Engenheiros e do governador do castelo de São Filipe, 
sobre o atraso na execução de obras já assentes. 
Anexo: mapa, ofícios, lista, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 22. 
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1831, Agosto, 3 - 31, [Lisboa] 
OFÍCIOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios da Guerra], conde de São 
Lourenço, [Francisco Gonçalves Monteiro], ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de 
Barros]: o primeiro, sobre obras em instalações militares no Campo de Santa Clara 
para alojamento das companhias de Polícia; o segundo e o terceiro, sobre a 
colaboração de tropas com a Comissão do Ramo da Saúde; o quarto, sobre obras 
no Presídio da Trafaria; o quinto, o sétimo, o oitavo e o nono, sobre fornecimento 
de armas para o mesmo presídio; o sexto, comunicando que não poderia ser 
atendido o pedido de Joaquim José Rosado para integrar um corpo de Infantaria 
da capital; o décimo, comunicando que as guardas da Cova da Moura e do hospital 
de Santa Clara deveriam fornecer soldados para o Serviço de Guarnição da Corte, 
uma vez que a Brigada Real da Marinha não poderia continuar a fazê-lo; e o 
décimo primeiro, sobre o fornecimento de botes velhos para os exercícios de tiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 23. 
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����1831, Setembro, 13, [Lisboa] – Outubro, 5, [Lisboa] 
OFÍCIOS (9) do [secretário de Estado dos Negócios da Guerra], conde de São 
Lourenço, [Francisco Gonçalves Monteiro], ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de 
Barros]: o primeiro, sobre o empréstimo de arrobas de pólvora, que os armazéns da 
praça de Faro haviam feito ao comandante da esquadrilha da costa do Algarve, 
material que não tinha ainda sido devolvido; o segundo, sobre requerimento do 
soldado da 2ª companhia de Cavalaria do corpo da Guarda Real da Polícia de 
Lisboa; o terceiro, sobre pedido do governador da praça de Coimbra, de armas, 
pólvora e outros materiais que o auxiliassem nas medidas contra a introdução do 
contágio; o quarto, sobre o pedido de perdão do prisioneiro no presídio de Porto 
Franco, Francisco Antônio; o quinto, sobre pedido de armamento ao Arsenal Real 
da Marinha por haver falta dele no Arsenal Real do Exército; o sexto, remetendo 
uma consulta da Real Junta da Fazenda do Arsenal do Exército, sobre pedido de 
material de carpintaria; o sétimo, solicitando a devolução de papéis; o oitavo, sobre 
pedido do major João Muniz Corte Real; e o nono, sobre a ordem da Real Junta da 
Fazenda dos Arsenais para que se fornecesse o material pedido pelo major 
engenheiro Fulgêncio Gomes dos Santos Vale. 
Anexo: lembretes, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 24. 
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1831, Outubro, 12, [Lisboa] – Dezembro, 30, [Lisboa] 
OFÍCIOS (13) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, do 
corregedor do bairro de Belém, Francisco Teodoro Infante da Cunha, remetendo o 
auto de vistoria, medição e avaliação do sítio do Torrão, para o estabelecimento do 
novo lazareto; e os demais, do [secretário de Estado dos Negócios da Guerra], 
conde de São Lourenço, [Francisco Gonçalves Monteiro], com exceção do décimo 
segundo, que é do brigadeiro governador das Armas do Algarve, visconde de 
Molelos, [Francisco de Paula Vieira da Silva Tovar]: o segundo, sobre o decreto que 
concedia ao tenente graduado em capitão do corpo de Brigada Real da Marinha, 
conde de Viana, [D. João Manuel de Meneses], passagem no posto e antiguidade 
em que se achava para a Infantaria; o terceiro, ordenando a soltura do soldado da 
1ª companhia de Granadeiros do regimento de Infantaria de Leiria, José Nunes, 
que havia sido condenado em pena de degredo; o quarto, sobre a entrega de 
camisas e outros artigos que se achavam prontos no Arsenal Real do Exército; o 
quinto, sobre a licença que o guarda-mor da Saúde da vila de São Martinho 
concedera erradamente aos soldados do destacamento de Milícias de Leiria que 
prestavam serviços de Saúde; o sexto, sobre o fornecimento de vestuário aos presos 
do Presídio da Trafaria; o sétimo, sobre os enfermos a serem encaminhados ao 
Hospital Real da Marinha; o oitavo, sobre a colaboração entre o Exército e o 
Serviço de Saúde Pública; o nono, sobre troca de espingardas a ser efetuada pela 
Junta da Fazenda dos Arsenais do Exército; o décimo, sobre o pagamento que era 
devido ao soldado de infantaria de Estremoz, Miguel Fernandes; o décimo 
primeiro, sobre o pedido do marechal de campo inspetor das oficinas do Arsenal 
Real do Exército para a obtenção de armas; o décimo segundo, dando notícias 
sobre o bom andamento das providências relativas à Saúde Pública e as medidas 
para com os navios vindos da Inglaterra; e o décimo terceiro, sobre sentenças de 
morte que haviam sido proferidas pelo Conselho de Guerra. 
Anexo: lembretes, ofícios, decreto (cópia), ofício (cópia), provisão (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 25. 
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1832, Janeiro, 16, Lisboa – Julho, 18, Caxias 
OFÍCIOS (8) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde 
de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], com exceção do quarto e do 
oitavo, sendo os três primeiros, do intendente-geral da Polícia, Joaquim Gomes da 
Silva Belford, sobre embarcações vindas de Gibraltar e de Cádis, Londres e 
Plymouth, que apareceram no Algarve, e outras embarcações de guerra, que se 
aproximaram de Peniche; o quarto, do [desembargador] da Casa da Relação do 
Porto, Aires Pinto de Sousa, a João Antônio Rodrigues Ferreira, comunicando 
ordens do Conselho Ultramarino; o quinto e o sexto, do tenente-coronel do Real 
Corpo de Engenheiros, Fulgêncio Gomes dos Santos Vale, sendo um, sobre o 
acréscimo de um soldado em seu destacamento; e o outro, sobre a falta que faziam 
os instrumentos que já anteriormente havia pedido para o funcionamento das 
baterias; o sétimo, do [comandante] do bergantim [espanhol] “El Guadiana”, conde 
de Montealegre e de Monfort [?], solicitando uma fragata de transporte para 
conduzir víveres a outro bergantim; e o oitavo, do [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite 
de Barros], ao ajudante da torre de Belém, solicitando que deixasse passar o navio 
inglês “Sir Walter Scott”, de que era mestre Thomas Richard. 
Anexo: ofícios (cópias), aviso. 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 26. 
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1832, Novembro, 1, Trafaria – 1833, Agosto, 14, [Lisboa] 
OFÍCIOS (8) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde 
de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, o segundo, o 
quinto e o sexto, do [diretor] do Presídio da Trafaria, capitão-tenente Alexandre 
Evaristo de Lemos: o primeiro, encaminhando mapa do funcionamento da 
enfermaria daquele presídio no mês de outubro de 1832; o segundo, dando conta 
da situação das baterias e do registro de Saúde e de Polícia; o quinto e o sexto, 
enviando mapas relativos aos enfermos da enfermaria do Presídio da Trafaria; o 
terceiro, o sétimo e o oitavo, do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 
Cândido José Xavier: o terceiro, sobre Irak Alfalo, que desejava voltar para o 
Marrocos; o sétimo e o oitavo, sobre a detenção de embarcações inglesas; o quarto, 
do [ministro assistente ao Despacho], duque de Cadaval, [D. Nuno Caetano 
Álvares Pereira de Melo], sobre uma desordem acontecida no porto de São 
Martinho. 
Anexo: requerimento, mapas, carta, ofícios, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 27. 
 

28-  1833, Fevereiro, 25-27 
OFÍCIOS (2) de João Fontes Pereira de Melo ao conselheiro Manuel José Maria da 
Costa e Sá, o primeiro, pedindo a atenção do destinatário para um requerimento 
incluso; e o segundo, sobre a justificativa que se pedia ao Serzedelo acerca dos 
motivos e fins da obra que começara junto à igreja. 
AHU_CU_Reino, Cx. 112-A, pasta 28. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

AHU_CU_Reino 
Reino caixa 116 (1788-1832) 
N.º de pastas descritas: 50 
Assuntos: relações diplomáticas com Marrocos; recrutamento para navios; Presídio da 
Trafaria, degredados; hospital da Marinha; aulas de árabe; pinhais de Leiria; administração 
da Secretaria da Marinha: correspondência diplomática, resolução de requerimentos de 
militares e funcionários, despachos de navios e obras, etc.; corte no Rio de Janeiro; pedidos 
diversos para passar ao Rio de Janeiro; prisioneiros franceses; navios franceses que fazem 
prisioneiros em tempos de guerra. 
 

1-  1788, Abril, 20 – 1815, Maio, 11, Lisboa 
OFÍCIO, CARTA RÉGIA E ESCRITO tratando de assuntos relacionados com [o 
capitão de mar e guerra, cônsul-geral de Portugal em Marrocos], Jorge Pedro 
Colaço, o primeiro, solicitando prestação de contas em comum com a esquadra sob 
o comando do coronel do mar José Sanches de Brito; a segunda, sobre o 
reconhecimento de Abderrahman Ben Nasser como rei do Marrocos; e o terceiro, 
remetendo extrato de carta recebida de Gibraltar relativa a dependências em Argel. 
Anexo: ofício, escrito (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 1. 
 

2-  1794, Outubro, 12 – 1825, Março, 30, Queluz, Lisboa 
AVISOS (4) (cópias) o primeiro, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, ao marquês mordomo-mor 
[marquês de Ponte de Lima, D. Tomás Xavier de Lima], ordenando que as 
embarcações que vão para os portos de Safim e Mazagão não se comuniquem com 
os vassalos rebeldes; o segundo, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], ordena que informem sobre o requerimento de D. Inácia 
Joaquina de Azevedo acerca do sequestro de bens da suplicante; o terceiro, do 
[governador do Reino, secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos e 
dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, ordena que quando for necessário recrutar 
gente para as embarcações seja remetida guia ao intendente dos Armazéns da 
Guiné e Índia; e o quarto do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Joaquim José Monteiro Torres, a Manuel Inácio de Avelar Brotero, sobre 
a demissão do alferes Narciso de Sá e a nomeação de Maximiano Bernardo Jansen 
em seu lugar. 
Anexo: lembretes, ofício, atestado e escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 2. 
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3-  [post. 1795, Março] – [ant. 1801] 
OFÍCIO (minuta) e ESCRITO o primeiro, do [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro], informando sobre 
viagem para Tânger e depois para outros lugares de Marrocos; e o segundo, do 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado dos Negócios 
da Marinha e Domínios Ultramarinos em exercício em Lisboa], João Felipe da 
Fonseca, sobre a restituição do comando do Presídio da Trafaria. 
Anexo: escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 3. 
 

4-  ���� [post. 1802, Março, 9] – 1814, Março 14, Lisboa 
REQUERIMENTOS (9) ao príncipe regente [D. João], o primeiro, de D. Maria 
Gertrudes Bonifácio de Matos e Sequeira, solicitando intervenção em favor do seu 
irmão, que perdeu o posto que ocupava em Goa; o segundo, de José Simões, 
solicitando devolução dos documentos que juntou em seu requerimento no qual 
pedia uma licença; o terceiro, do brigadeiro Francisco João Rossio, solicitando 
devolução dos documentos que juntou em seu requerimento no qual pedia a 
graduação em tenente-coronel e uma comenda; o quarto, do reverendo padre João 
Antônio Ferreira, de D. Andresa Marques e do alferes João de Oliveira Porto, 
solicitando confirmação das terras que foram dadas em sesmaria a Amaro Joaquim 
Raposo de Albuquerque; o quinto, de Joaquim Geraldo da Silva, solicitando 
liberação de verba na folha de despesas para pagar dívidas do seu tribunal com a 
compra de cera; o sexto, de João Batista dos Guimarães Peixoto, solicitando a 
passagem de certidão em como serviu no lugar de ouvidor da comarca de 
Paranaguá de 14 de Dezembro de 1799 a 27 de Janeiro de 1802; o sétimo, do 
tenente-coronel José de Sousa Lobo e Melo, solicitando a graduação em coronel; o 
oitavo, de José Custódio Ribeiro de Magalhães, solicitando que se lhe mandasse 
passar patente do posto de capitão de granadeiros do regimento de Milícias de São 
Gonçalo; e o nono, de Leandro Antônio de Oliveira, primeiro-tenente da Armada 
Real, solicitando o comando do mitre [?] “São Martinho e Nazaré”. 
Anexo: atestados, certidões, requerimento, escritos, listas, carta e data de sesmaria. 
Obs.: o último requerimento é dirigido a um secretário de Estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 4. 
 

5-  [post. 1803] 
DECRETO (minuta) do príncipe regente [D. João], ordenando que a Real Junta de 
Comércio passe ordens para que se levantem todos os sequestros feitos a Pedro 
João [Rize] em livros, papéis, dinheiros e em quaisquer outros bens. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 5. 
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6-  ����1807, Setembro, 25 – 1829, Abril, 6 
INFORMAÇÕES (14) a primeira, de Pedro Caetano Pinto de Moraes Sarmento, 
dizendo que não constam quaisquer informações sobre Leonel Antônio de 
Almeida; a segunda, avisando que na galera portuguesa “Fênix” vêm 19 volumes 
com o espólio do marquês de Vagos; a terceira, sobre a obrigação dos ministros 
estarem presentes nas conferências; a quarta, do abade do mosteiro de Belém, 
informando ter o domínio do edifício e pertenças do mosteiro; a quinta, de José 
Álvares de Azevedo, informando que o iate denominado “Santo Antônio” leva 
duas barricas com sementes; a sexta, informando que os regimentos dos sinais 
estão com o iluminador; a sétima, informando que João José dos Reis está preso na 
ribeira das naus da cidade do Porto; a oitava, com descrições de modelos de 
embarcações; a nona, sobre o ofício do brigadeiro Raposo acerca da continuação da 
obra do dique [?]; e as demais, sobre o andamentos de vários processos. 
Anexo: requerimento, escrito, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 6. 
 

7-  [1809 – 1821] 
LEMBRETES (8) o primeiro, sobre o ofício do marechal Beresford em resposta ao 
do intendente-geral da Polícia acerca do envio [?] de mulheres de maus costumes e 
do lugar onde as mesmas se encontram recolhidas; o segundo, sobre o aviso do 
corregedor do Bairro Alto acerca da prisão do tenente da Marinha, Manuel José 
dos Santos; o terceiro, sobre o requerimento de João Lopes acerca da prisão de seu 
filho Antônio Lopes; e os demais, com informações sobre procedimentos a tomar 
para dar andamento aos documentos chegados à Secretaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 7. 
 

8-  [1809 – 1821] 
LISTAS (9) a primeira, da armada do imperador de Marrocos em 1761; a segunda, 
uma relação de produtos enviados, com discriminação anual; a terceira, com 
informações sobre a máquina de serrar de São Pedro [?]; a quarta, indicando o 
número de prisioneiros que podem levar as embarcações; a quinta, informando 
sobre as necessidades de algumas embarcações; a sexta, uma relação de avisos; a 
sétima, uma relação de Luís Inácio Xavier Palmeirim, dos volumes que deve 
embarcar no navio “Ásia”; a oitava, uma relação de equipamentos para o ensino da 
Artilharia; e a nona, uma memória do que é preciso para os presentes dos 
governadores dos postos de Marrocos. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 8. 
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9-  1812, Setembro, 16 – 1814, Novembro, 12 
CARTAS (7) a primeira, a segunda e a terceira, de Francisco de Paula Travassos, 
Mateus Valente do Couto e Francisco Vilela Barbosa, respectivamente, sobre: 
resposta a um aviso que manda observar o requerimento de João Batista Ardison, 
dizendo que ninguém pode se matricular na Real Academia da Marinha sem 
certidão de nascimento; o aproveitamento de Francisco Antônio da Silva na Real 
Academia da Marinha; e a matrícula de José Francisco Pacheco; a quarta, do 
desembargador juiz do Fisco, José Antônio da Silva Pedrosa, sobre a demarcação 
de terras próximas à praia da Junqueira; a quinta, do desembargador juiz da Índia 
e Mina, Manuel Joaquim Ribeiro Freire, comunicando ter passado ordens a João 
Antônio de Almeida para que este pagasse os suprimentos e passagens que devia; 
a sexta, do físico-mor da Armada Real, Inácio Xavier da Silva, enviando relação 
dos marinheiros e equipagem existentes no hospital da Marinha; e a sétima, sobre 
o requerimento de Luís José Dubeux para frequentar as aulas de Árabe no 
convento de Nossa Senhora de Jesus. 
Anexo: requerimentos, lembretes, aviso, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 9. 
 

10-  1812, Dezembro, 7, [Lisboa] 
OFÍCIO do Principal Sousa [José Antônio de Meneses e Sousa], sobre o pedido de 
Eugênio Diogo, solicitando a sua reintegração na sequência de uma consulta do 
Conselho do Almirantado, que mandou reduzir os lugares de oficial e secretários 
daquele Conselho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 10. 
 

11-  1813, Setembro, 18 – 1832, Julho, 21, [Lisboa] 
PORTARIAS (2) a primeira (cópia), ao Conselho da Fazenda, mandando passar 
ordens para que frei Manuel Rebelo da Silva seja incluído na folha de pagamento, 
como lente proprietário da cadeira de Língua Arábica estabelecida no convento de 
Nossa Senhora de Jesus de Lisboa; e a segunda, determinando o envio de exemplar 
da ordem do dia número 46. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 11. 
 

12-  1813, Outubro – 1814, Maio, 31 
MAPAS (4) o primeiro, dos indivíduos que nas cinco brigadas de ordenanças do 
partido do Porto ficaram isentos, na revista de Outubro de 1813, do serviço da 
tropa de linha e milícias por pertencerem à classe dos marítimos; o segundo, dos 
indivíduos que nas diferentes capitanias-mores da província do Minho ficaram 
isentos, na revista de Outubro de 1813, do serviço da tropa de linha e milícias por 
pertencerem à classe dos marítimos; o terceiro, com informações gerais sobre a 
carpintaria e serraria de madeira no Pinhal [de Leiria?]; e o quarto, com a receita e 
despesa da administração dos Reais Pinhais de Leiria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 12. 
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13-  1813, Dezembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho do Almirantado ao príncipe regente [D. João], sobre 
requerimento de Antônio Soares Franco em que solicitava a entrega dos gêneros 
desembarcados da fragata “Amazona”, concordando o dito Conselho com a 
mesma. 
Anexo: lembrete, consulta (cópia), ofício, requerimento, mapas (traslados). 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 13. 
 

14-  1813, Dezembro, 31 – 1814, Maio, 16 
LISTAS (4) a primeira, das embarcações saídas do porto de Vila Nova de Portimão 
para portos estrangeiros; a segunda, das embarcações entradas no porto de Vila 
Nova de Portimão vindas do estrangeiro; a terceira, dos navios que tomaram 
regimento do navio “São Tiago Maior” para irem escoltados por ele; e a quarta, das 
embarcações entradas no porto de Setúbal vindas de portos estrangeiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 14. 
 

15-  1814, Janeiro 4 – 1825, Novembro, 25 
OFÍCIOS (7) os seis primeiros, ao [governador do Reino, secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende: o 
primeiro, sobre uma viagem para Inglaterra; o segundo, sobre o recebimento de 
roupas e bagagens para o Exército; o terceiro, um lembrete do capitão Poulden; o 
quarto, de Warren Peacocke, dando informações sobre os prisioneiros franceses 
que se encontravam na Cova da Moura; o quinto, de Antônio Cardoso de 
Figueiredo e Melo, sobre a captura da galera “Vitória” por navios da Serra Leoa; o 
sexto, do [almirante] Berkeley, sobre uma viagem a Tânger; e o sétimo, de R. 
Matheus, cônsul britânico na Figueira [da Foz], ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres, com queixas 
sobre as casas de comércio ali existentes. 
Anexo: ofício, escritos. 
Obs.: o primeiro ofício encontra-se em francês; o segundo, terceiro, quarto, sexto e 
sétimo em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 15. 
 

16-  ����1814, Janeiro, 25, Lisboa 
CARTA da Real Junta da Marinha (assinada por Antônio Félix da Fonseca, José 
Antônio Teixeira Lobo, Manuel Joaquim de Oliveira Lage e Pedro de Mariz de 
Sousa Sarmento) ao príncipe regente [D. João], enviando cópias de aviso e ordens 
relativas aos agasalhados permitidos nas charruas e correios marítimos que 
navegaram para os portos do Brasil. 
Anexo: lembretes, portaria, avisos (cópias), despachos (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 16. 
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17-  1814, Janeiro, 27 – 1825, Dezembro, 3 
OFÍCIOS e INFORMAÇÕES (minutas) (6) o primeiro, sobre Francisco Fernandes, 
tripulante da fragata “Vênus”, que havia sido destacado para o serviço militar na 
vila de Portimão; o segundo, de Manuel Rebelo da Silva, informando que Jorge 
José Colaço, cônsul em Tânger, escreveu dizendo que o ministro marroquino 
mandou pedir chocolate antigo e se aprova a entrega de uma caixa; o terceiro e o 
quarto, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim 
José Monteiro Torres, respectivamente, a Manuel Inácio de Avelar Brotero e ao 
contador-geral da Marinha, sobre as despesas de algumas embarcações; o quinto, 
sobre um ajuste que se fez entre Leonor Pinheiro de Vasconcelos e seu filho; e o 
sexto, uma informação sobre ofício do intendente da Marinha do Porto acerca das 
fraudes cometidas pelo respectivo patrão-mor na lotação das embarcações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 17. 
 

18-  1814, Janeiro, 28 – 1825, Dezembro, 19 
ESCRITOS (12) tratando de assuntos diversos relacionados com a administração de 
uma Secretaria, entre os quais: correspondência diplomática, resolução de 
requerimentos de militares, despachos de navios e obras. 
Anexo: lembretes. 
Obs.: documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 18. 
 

19-  1814, Fevereiro, 12 – Novembro, 29, [Lisboa] 
MAPAS (7) de avisos emitidos para a Secretaria do Conselho do Almirantado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 19. 
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20-  1814, Fevereiro, 22 – Abril, 29, Lisboa, [Lisboa] 
OFÍCIOS (7) ao [governador do Reino, secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em 
Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, o primeiro, 
do [chefe da Auditoria Geral do Exército, conde de Basto], José Antônio de 
Oliveira Leite de Barros, enviando processo (minuta) que se fez ao alferes do 2º 
batalhão da extinta Leal Legião Lusitana, José Gregório Pereira de Sousa; o 
segundo, de Manuel José de Sousa Leotte, solicitando o embarque de quatro peças 
de artilharia no navio “Flor de Angra”; o terceiro, solicitando a expedição de 
ordens para que dois navios com destino a Inglaterra não sejam detidos na saída 
por falta de documentos; o quarto, de N. Trant, solicitando permissão para sair a 
barra; o quinto, do tenente-general José Antônio da Rosa, remetendo relação que 
mostra a quantidade de munições de guerra que têm sido entregues à disposição 
do capitão-tenente Antônio Pio dos Santos e do tenente Lourenço Germack 
Possolo; o sexto, do desembargador corregedor de Belém, Francisco Tavares 
Almeida, informando que Maria do Carmo fica recolhida na casa da Real Fábrica 
da Cordoaria; e o sétimo, de José Nicolau de Massuelos Pinto, mandando remeter 
ao intendente da Marinha o mapa junto do estado dos pagamentos e dos objectos 
pessoais e férias dos operários da Repartição da Marinha, para que seja por ele 
completado. 
Anexo: lembrete, processo (minuta), despacho (cópia), relação, recibo. 
Obs.: a Leal Legião Lusitana foi um corpo de voluntários, organizado por 
portugueses exilados em Inglaterra, que combateu os invasores franceses, durante 
a Guerra Peninsular. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 20. 
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21-  ����1814, Abril, 5 – 1825, Dezembro, 5 
AVISOS (11) o primeiro e o segundo, a Jorge Martins: o primeiro, sobre o 
requerimento do oficial-maior da Secretaria do Conselho do Almirantado, 
Henrique José Dionísio Franco, que pediu para ser graduado em secretário, pedido 
esse que é negado; o segundo, ordena ao Tribunal do Conselho do Almirantado 
que leve ao rei as informações dos oficiais do corpo da Armada; o terceiro, a Carlos 
[Félix Geraldes] May, ordena que Antônio José de Almeida, oficial de ferreiro, seja 
admitido a tocar os foles na ferraria do Arsenal da Marinha; o quarto, a Joaquim 
Gomes da Silva Belfort, ordena que se despeça e pague o que tiver vencido ao 
primeiro-tenente João Vítor Jorge; do quinto ao sétimo, ao [almirante] Pedro Mariz 
de Sousa Sarmento: o quinto, ordena que a Real Junta da Fazenda da Marinha 
mande dar passagem a bordo da charrua “Princesa Real”, com destino ao Rio de 
Janeiro, para o capitão-tenente da Armada Real, Caetano de Novais Correia; o 
sexto, ordena que suba à Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha uma 
consulta sobre requerimento de José Antônio Ferro, trabalhador da oficina da 
Ferraria do Arsenal Real da Marinha; o sétimo, ordena que a Real Junta da 
Fazenda da Marinha consulte sobre uma representação do intendente-geral da 
Polícia; o oitavo, aos lentes da Academia Real de Fortificação, Artilharia e 
Desenho, ordena que informem sobre o conteúdo do requerimento de Jorge 
Ricardo Pacheco, Bartolomeu da Nóbrega Baldaque e José Maria de Abreu Castelo 
Branco, segundos-tenentes do regimento de Artilharia n.º 3; o nono e o décimo, do 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro 
Torres, respectivamente, a Manuel da Câmara, ordenando que informe seu parecer 
sobre o requerimento de Luís Antônio de Moraes de Mesquita Pimentel, capitão de 
um regimento de linha de Goa, que pede licença para se recolher a Portugal; e a 
Miguel Antônio de Melo, ordenando-lhe que mande passar alvará de mantimento 
a José Felipe Pires da Costa, nomeado pelo rei para o lugar de ouvidor de Macau; e 
o décimo primeiro, a Manuel [Francisco Zacarias] de Portugal e Castro, manda 
remeter, a fim de informar com o seu parecer, o requerimento de João Francisco de 
Oliveira, que pretende a mercê da propriedade denominada Quinta da Paz. 
Anexo: lembretes, aviso (cópia), ofício, requerimentos. 
Obs.: os avisos terceiro a sétimo são do [governador do Reino] D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 21. 
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22-  ����1814, Maio, 1 – Junho, 23 
OFÍCIOS (9) ao [governador do Reino, secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em 
Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende: o primeiro, 
de Belford [Beresford ?], pedindo-lhe para intervir junto ao superior do convento 
que se encontra próximo do Palácio das Necessidades, no sentido de obter 
autorização para a duquesa e família passearem na quinta do mesmo convento; o 
segundo, de Henrique José Dionísio Franco, informando que entregou ao 
Almirantado as informações que lhe foram solicitadas para dar andamento a um 
processo; o terceiro, de Domingos Antônio de Sequeira, solicitando a liberação de 
Luís José Maria, soldado da 3ª companhia da Brigada Real da Marinha, por ser um 
dos oficiais empregados em certa obra e indispensável para sua conclusão; o 
quarto, de Bernardino Pedro de Araújo, informando ter sido abordado no mar por 
um navio francês, que o fez refém, e remetendo lista da gente retida a bordo pelas 
fragatas francesas em 15 de Maio de 1814; o quinto, comunicando que o capitão 
comandante do presídio da Lapa da Moura, Dinis Antônio de Matos e Lemos, 
informou que recebeu ordens para recolher ao quartel da Brigada Real da Marinha 
dois cabos e seis soldados, sendo um destes necessário para o arranjo do rancho; o 
sexto, de José Cândido Correia, solicitando proteção para a obtenção das graças 
que pedira ao ministro da Repartição da Marinha no Rio de Janeiro; o sétimo, de 
Pedro de Mendonça e Moura, solicitando ao Conselho do Almirantado ordem para 
empregar na guarnição da charrua “Princesa Real”, com destino ao Rio de Janeiro, 
o primeiro-tenente Joaquim da Cunha Roda; o oitavo, do [provedor da Casa da 
Índia], José Maria de Almada Castro Noronha Lobo, informando que na Casa da 
Índia não podia sentar praça nenhum preso sentenciado que não levasse assento 
com indicação das culpas pelas quais fora condenado; e o nono, de José dos Santos, 
patrão das embarcações no Telheiro da Junqueira, dando sugestões de obras para 
preservar as embarcações ali paradas. 
Anexo: avisos (cópias), lembretes, lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 22. 
 

23-  ����1814, Maio, 16 – Dezembro, 5, [Lisboa] 
DESPACHOS (7) o primeiro, pedindo para se avisar o governador das ilhas que a 
charrua terá demora; o segundo, mandando buscar um dicionário geográfico que 
consta haver na Secretaria da Marinha; o terceiro, informando que se podem fazer 
os avisos para a 8ª loteria a benefício do Cofre de Resgate de Argel; o quarto, 
solicitando que se examine se houve ordem para o cadete do regimento de 
Artilharia n.º 4, Luís de Sousa Gama, partir para o Rio de Janeiro; o quinto, 
declarando que devem ser para 70 dias em lugar de 60 os mantimentos mandados 
embarcar; o sexto, ao Conselho do Almirantado, para consultar sobre a utilidade 
ou não da conservação da ponte de madeira feita pelos ingleses junto ao cais da 
Junqueira; e o sétimo, mandando examinar se existem na Secretaria da Marinha as 
quatro caixas de que se trata. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 23. 
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24-  ����1814, Julho, 9 – Dezembro, 2 
OFÍCIOS (7) ao [governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em 
Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende: o primeiro, 
de José Gonçalves Vieira, sobre o estado e o melhor modo de salvar o casco e a 
artilharia de bronze da nau “Maria Primeira”, naufragada na baía de Cádis; o 
segundo, do conde de Amarante, [Francisco da Silveira Pinto da Fonseca Teixeira], 
remetendo mapa da revisão da província de Chaves relativo ao mês de Junho; o 
terceiro, de Manuel Norberto da Silva César, enviando requerimento de um primo, 
que solicita ao Conselho do Almirantado autorização para embarcar na primeira 
embarcação real que saia do porto de Lisboa; o quarto, de Domingos José Cardoso, 
enviando cópia de representação sobre o gasto de dinheiro com aluguel de canoa; 
o quinto, do conde de Castro Marim, [D. Francisco de Melo da Cunha], sobre o 
envio de perdizes para o Rio de Janeiro; o sexto, do físico-mor da Armada Real, 
Inácio Xavier da Silva, sobre o estado de saúde do escrivão da fragata “Amazona”, 
José Alves de Lima; e o sétimo, de D. Ana Rosa Maria Caetana de Campos, 
informando sobre a morte de seu pai, Mateus Pereira de Campos, chefe da 
Armada, e solicitando o envio de tropa para as honras fúnebres. 
INFORMAÇÃO (1) sobre representação do capitão-tenente José Maria de Campos 
na qual se declara ser justo e acertado que os navios não espiem uns aos outros. 
Anexo: representação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 24. 
 

25-  ����1814, Novembro, 16 – 1825, Dezembro, 16, Lisboa, Alcácer do Sal 
CARTAS (8) ao rei [D. João VI]: a primeira, de frei José de São Narciso Oliveira, 
sobre o padre Francisco da Conceição, que está na circunstância de ir como capelão 
no navio “Nossa Senhora do Rosário”, paquete do Pará; a segunda, do primeiro-
cirurgião do Hospital da Real Marinha e delegado do cirurgião-mor das Armadas, 
Jacinto da Costa, sobre as instruções que recebeu em conformidade com as reais 
ordens de não sair nenhum navio do porto de Lisboa sem cirurgião a bordo; a 
terceira, de Antônio Joaquim dos Santos, sobre o regime do recolhimento de Santa 
Margarida de Cortona, estabelecido na Real Fábrica da Cordoaria, e o capelão, o 
boticário, o médico e o cirurgião da mesma fábrica, dos quais apenas o capelão é 
funcionário e os outros são pagos quando trabalham; a quarta, a quinta, a sexta e a 
sétima, do feitor dos cortes das matas de Alcácer do Sal, Brás José de Mendonça 
Furtado: a quarta, sobre o requerimento de Antônio Lobo Saraiva para cortar umas 
árvores em sua propriedade; a quinta, sobre o abade do convento de São Bento da 
Saúde, em Lisboa, que pede licença para limpar as matas da sua quinta do porto de 
São Bento; a sexta, dando conta de uma inspecção que fez; a sétima, enviando 
orçamento para que seja feito o corte ordenado por aviso; e a oitava, do chefe de 
esquadra reformado Antônio Pio dos Santos, solicitando licença para viver fora de 
Portugal. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 25. 
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26-  ����1814, Novembro, 19 
CARTA PARTICULAR de Antônio Teles da Silva [Caminha e Meneses] sobre a 
sua partida para o Rio de Janeiro e oferecendo-se para tudo lá fazer em favor do 
destinatário e da condessa. 
Obs.: Antônio Teles da Silva Caminha e Meneses (Torres Vedras, 22 de setembro 
de 1790 – Lisboa, 8 de abril de 1875), primeiro e único visconde com grandeza e 
marquês de Resende, foi um nobre português que aderiu à independência do 
Brasil, passando a servir como embaixador em Viena, Paris e Moscou. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 26. 
 

27-  ����1814, Dezembro, 19 – 1820, Maio, 8 
OFÍCIOS (7) o primeiro, do [governador do Reino e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, 
ao auditor-geral da Marinha, para que Manuel José de Figueiredo, que se encontra 
a bordo da fragata “Pérola” com praça de grumete, seja remetido ao seu regimento; 
os demais, ao [governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em 
Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende: o segundo, 
de Domingos Freire [Raboar], informando que toda a gente de mar do Arsenal se 
acha a bordo do transporte inglês que encalhou na barra; o terceiro, sobre a letra 
do cônsul McDonnell que foi apresentada no Erário; o quarto, do desembargador 
juiz da Índia e Mina, Manuel Joaquim Ribeiro Freire, sobre pagamentos em atraso, 
feitos pelo dono de certo navio aos seus marinheiros; o quinto, sobre o embarque 
de encomendas para Marrocos; o sexto e o sétimo, de frei Francisco da Visitação 
Sameiro, sobre as licenças do religioso paulista, capelão da oficialidade, para ir ao 
Rio de Janeiro. 
Anexo: aviso, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 27. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

28-  1820, Setembro, 16 – Outubro, 16 
OFÍCIOS (7) (minutas) do primeiro ao quarto, do [secretário do governo interino], 
barão de Molelos, [Francisco de Paula Vieira da Silva Tovar], sendo o primeiro, o 
segundo e o terceiro, ao [conselheiro do Conselho do Almirantado], Pedro de 
Mendonça e Moura: o primeiro, com informação do governo interino estabelecido 
em Lisboa, pedindo ao Conselho do Almirantado que ordene a volta dos dois 
brigues que foram bloquear a barra do Porto; o segundo, informando sobre os 
ataques de piratas aos navios que estão chegando nos portos de Lisboa e do Porto e 
solicitando o envio de uma fragata para os capturar; o terceiro, sobre os brigues 
que estavam a bloquear as barras do Porto; e o quarto, ao [capitão-ajudante da 
torre de Belém], José Rebelo Palhares, ordenando que se levante o embargo à saída 
de embarcações. Os demais, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], Matias José Dias Azedo, ao [conselheiro do Conselho do 
Almirantado] Pedro de Mendonça e Moura: o quinto, sobre as comemorações do 
aniversário de D. Pedro de Alcântara; o sexto, ordenando que a Junta Real da 
Fazenda da Marinha mande satisfazer a nove marinheiros e sete grumetes que 
voluntariamente passaram da escuna “Constância” para a fragata “Pérola”; e o 
sétimo, solicitando mandar subir à Secretaria de Estado duas listas, uma com o 
estado do pessoal de todo o corpo da Marinha Real e a outra com o número de 
vasos pertencentes ao Estado. 
Anexo: ofício (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 28. 
 

29-  ����1820, Outubro, 6 – Outubro, 16 
OFÍCIOS (4) (minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], Matias José Dias Azedo, o primeiro, ao [conselheiro do 
Conselho do Almirantado] Pedro de Mendonça e Moura, solicitando que o 
Conselho do Almirantado passe as ordens necessárias para que o capitão-tenente 
da Armada Tomás Camilo de Macedo fique servindo sob as ordens do remetente; 
o segundo, ao físico-mor da Armada Real, informando que há empregados que 
podem ser dispensados; o terceiro e o quarto, respectivamente, a Teodoro José 
Laurentino e a Duarte José Fava, sobre o embarque no navio “Fénix” dos 12 
napolitanos que seguem viagem para o Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 29. 
 

30-  1824, Agosto, 5 – 1832, Dezembro, 29 [Lisboa] 
PARTES (20) da Repartição da Polícia do Porto de Lisboa, informando o resumo 
dos acontecimentos da semana. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 30. 
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31-  1825, Março, 28 – Março, 30 
CARTA RÉGIA, AVISOS E ESCRITOS (7) (cópias) ao [governador de 
Moçambique] Sebastião Xavier Botelho: a primeira, sobre a organização de um 
batalhão para a defesa e segurança da capitania dos Rios de Cima; o segundo, 
sobre o plano geral para a regularização dos soldos da tropa; o terceiro, sobre um 
requerimento do alferes Narciso de Sá Nogueira de Figueiredo; o quarto e o 
quinto, sobre a promoção ao posto de alferes de Martiniano Fortunato Janscar; o 
sexto, informando sobre o envio incluso de duas colecções, uma de leis e decretos e 
a outra das gazetas da capital; e o sétimo, sobre o registro da bandeira 
dinamarquesa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 31. 
 

32-  1825, Março, 30 – Novembro, 19 
ESCRITOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] José 
Joaquim Monteiro Torres, o primeiro, acusando a recepção de um documento; e o 
segundo, informando terem sido pagas as despesas com o curativo e a passagem 
de um soldado da Brigada Real da Marinha. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 32. 
 

33-  1825, Maio, 17 – Outubro, 27 Setúbal 
CONHECIMENTOS (2) seguros dos Correios e um BOLETIM do Telégrafo sobre 
entrada e saída de navios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 33. 
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34-  ����1825, Novembro, 10 – Dezembro, 15 
OFÍCIOS (7) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Joaquim José Monteiro Torres, o primeiro, do visconde de Santa Marta [Manuel 
Gregório de Sousa Pereira de Sampaio], solicitando informar ao rei que, após ter 
recebido ofício do visconde de Porto Côvo da Bandeira [Jacinto Fernandes da 
Costa Bandeira], expediu ordens às autoridades militares para enviarem ao 
pagador das tropas o produto da subscrição em favor dos emigrados do Brasil; o 
segundo, de João José Teixeira de Sousa, Antônio José Correia, Luís José de Lima e 
Antônio José Gonçalves, informando não terem conseguido receber as sementes 
que haviam sido prometidas à câmara de Cascais; o terceiro, de José Maria de 
Campos, capitão-de-fragata, sobre o acidente entre uma chalupa inglesa e o iate 
“Bom Despacho”, da Coroa portuguesa; o quarto e o sexto, de Joaquim Pereira 
Machado, capitão do porto de Setúbal, informando sobre a utilidade do envio de 
um modelo da bandeira do Brasil, a fim de torná-la pública; o quinto, de Manuel 
Vicente Teixeira de Carvalho, sobre requerimento de Luciano Antônio Adão, que 
pede a mercê do hábito da Ordem da [Imaculada] Conceição; o sexto, sobre a 
recepção de instruções referentes às bandeiras pontifícias; e o sétimo, transmitindo 
o desenho de um cabrestante de patente para o Arsenal da Marinha. 
Anexo: lembretes, ofícios (cópias), carta circular (cópia), orçamento, auto de 
declaração, aviso, escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 34. 
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35-  1829, Janeiro, 23 – Outubro, 17, Real Cordoaria da Junqueira [Lisboa] 
OFÍCIOS (13) do [inspector da Real Fábrica da Cordoaria] Marino Miguel Franzini 
ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino], conde de Basto, [José Antônio de 
Oliveira Leite de Barros]: o primeiro, sobre requerimento de Paulo José dos Santos, 
primeiro contramestre da Real Cordoaria, em que pede para lhe ser concedido o 
vencimento diário de novecentos reis; o segundo, sobre requerimento de Manuel 
Joaquim, antigo soldado de Atiradores, que pede para ser admitido na Real 
Cordoaria; o terceiro, sobre requerimento de Maria Rosa, para que seu filho menor 
de onze anos seja recebido na mesma Cordoaria; o quarto, sobre requerimento de 
Antônio José Antunes, que pretende a sua nomeação para o lugar de guarda 
noturno da referida Cordoaria; o quinto, sobre requerimento de José de Sousa, 
soldado da 6ª companhia dos Voluntários Realistas Urbanos, que pede para 
trabalhar semanalmente nas obras da Real Cordoaria; o sexto, sobre requerimento 
de João Paulo de Sousa, reformado e adido da 8ª companhia de Veteranos da torre 
de Belém, que pede decisão sobre um trabalho na Real Cordoaria; o sétimo, sobre 
requerimento de Antônio Pereira, que foi aprendiz na mesma Cordoaria, o qual se 
queixa de ter sido despedido, pedindo para ser readmitido; o oitavo, sobre 
requerimento de Francisco José de Lima, que pede um dos lugares que diz 
acharem-se vagos de guarda da Oficina do Algodão; o nono, sobre requerimento 
de Anselmo José de Almeida, que pretende ser admitido como operário na Real 
Cordoaria; o décimo, sobre requerimento de Domingos Cardoso, oficial de 
pedreiro e canteiro da Real Cordoaria, que pede para ser promovido a mestre das 
mesmas artes; o décimo primeiro, sobre requerimento de Maria José de Jesus, 
pedindo para seu filho Francisco Machado entrar como aprendiz do ofício de 
cordoeiro na Real Fábrica; o décimo segundo, sobre solicitação do inspetor do 
Arsenal Real da Marinha para se aprontar armamento; e o décimo terceiro, sobre 
requerimento de Bruno José de Castro, que pede provimento em que se declarem 
as suas atuais funções como aparelhador da oficina da Coxa de Enxárcias. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 35. 
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36-  1829, Fevereiro, 25 – Dezembro, 14, Lisboa 
OFÍCIOS (11) ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino], conde de Basto, 
[José Antônio de Oliveira Leite de Barros]: o primeiro e o segundo, de Francisco 
Antônio Raposo, solicitando, respectivamente, a entrega de pranchas de madeira 
para a limpeza de um dique e a libertação de Francisco José, necessária para o 
andamento das obras na Real Cordoaria; o terceiro e o quarto, de José de Melo 
Freire, respectivamente, sobre requerimento de Genuíno Augusto Ferreira Bastos, 
cadete do regimento de Infantaria n.º 16, que pretende pedir a revisão do processo 
em que foi condenado a degredo para Angola, e remetendo lista de processos 
julgados pelo Supremo Conselho de Justiça; o quinto, de Francisco Antônio 
Raposo, dando informações sobre o pedreiro José de Sousa, soldado da 6ª 
companhia de Voluntários Realistas Urbanos; o sexto e o sétimo, do [ministro 
assistente ao Despacho do governo miguelista], duque de Cadaval, [D. Nuno 
Caetano Álvares Pereira de Melo], enviando requerimento sobre marujos presos 
que suplicam se lhes dê destino; o oitavo; de José Antônio da Silva Pedrosa, 
remetendo lista de processos julgados pelo Supremo Conselho de Justiça; o nono, 
de Francisco Antônio Raposo, informando que recebeu as chave do armazém que 
ficará à disposição da Marinha; o décimo e o décimo primeiro, de José de Melo 
Freire, remetendo, respectivamente, lista de processos julgados pelo Supremo 
Conselho de Justiça e o processo de Felipe Madeira, soldado da 5ª companhia do 
regimento de Infantaria. 
Anexo: lembretes, ofícios, escritos, informação, relações, atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 36. 
 

37-  1832, Janeiro, 1 – Dezembro, 31, Trafaria 
OFÍCIOS (13) do [capitão-tenente responsável pelo Presídio da Trafaria], 
Alexandre Evaristo de Lemos, ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino], 
conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], enviando mapas do 
estado atual dos empregados e presos do Presídio da Trafaria e da enfermaria 
deste presídio. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 37. 
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38-  1832, Janeiro, 5 – Janeiro, 14, Trafaria 
OFÍCIOS (7) do [capitão-tenente responsável pelo Presídio da Trafaria], Alexandre 
Evaristo de Lemos, ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino], conde de 
Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, sobre o destino de um 
preso sentenciado para Angola, Francisco Duarte, soldado que foi do regimento de 
Infantaria de Valença; o segundo e o terceiro, informando que vai fazer marchar 
para o seu respectivo quartel os quarenta praças da Brigada Real da Marinha; o 
quarto, informando que foi inspecionada a bateria sob o seu comando pelo coronel 
inspetor da linha do Sul do Tejo; o quinto, enviando cópia de ofício que recebeu do 
[quartel]-mestre-general do Exército; o sexto, sobre as guias do ajuste de contas das 
cinquenta praças do extinto 2º regimento de Infantaria de Lisboa; e o sétimo, 
informando que se apresentaram no presídio quarenta praças do 4º regimento de 
Infantaria de Lisboa. 
Anexo: lembretes, aviso (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 38. 
 

39-  1832, Janeiro, 7 – Dezembro, 29, Trafaria 
OFÍCIOS (37) do [capitão-tenente responsável pelo Presídio da Trafaria], 
Alexandre Evaristo de Lemos, ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino], 
conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], informando que 
durante a semana não se registrou qualquer ocorrência no Presídio da Trafaria, no 
Registro de Saúde e Polícia e nem no Cordão Sanitário do Sul do Tejo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 39. 
 

40-  1832, Janeiro, 17 – Janeiro, 30, Trafaria 
OFÍCIOS (7) do [capitão-tenente responsável pelo Presídio da Trafaria], Alexandre 
Evaristo de Lemos, ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino], conde de 
Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, informando que se 
apresentaram na bateria do Presídio da Trafaria um subalterno, um inferior e 19 
cabos e soldados; o segundo, informando que recebeu na bateria 58 balas 
incendiárias de calibre 24; o terceiro, solicitando mobília à Repartição das Obras 
Públicas; o quarto, sobre o comportamento de José Maria, um vadio sentenciado a 
degredo na Índia; o quinto, informando que se encontra preso um soldado da 5ª 
companhia do 1º batalhão da Brigada Real da Marinha, por ter proferido palavras 
de desabono sobre o rei; o sexto, informando que foram colocadas as peças de 
artilharia na torre e que falta receber a munição do Exército; e o sétimo, sobre 
Joaquim dos Santos, que portava papéis revolucionários. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 40. 
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41-  1832, Fevereiro, 9 – Fevereiro, 29, Trafaria 
OFÍCIOS (6) do [capitão-tenente responsável pelo Presídio da Trafaria], Alexandre 
Evaristo de Lemos, ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino], conde de 
Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, solicitando um 
tambor à Brigada Real da Marinha; o segundo, informando que foi apreendido um 
balão com periódicos revolucionários; o terceiro, informando que não recebeu as 
camisas do Arsenal do Exército; o quarto, sobre a necessidade de um tambor da 
Brigada Real da Marinha; o quinto, solicitando dinheiro para sustentar os presos e 
para os praças que trabalham no presídio; e o sexto, informando que nove lanchas 
da Marinha inglesa foram fazer exercícios de artilharia próximo à praia do 
presídio. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 41. 
 

42-  1832, Março, 10 – Março, 25, Trafaria 
OFÍCIOS (6) do [capitão-tenente responsável pelo Presídio da Trafaria], Alexandre 
Evaristo de Lemos, ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino], conde de 
Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, informando sobre a 
substituição de peças de artilharia; o segundo, informando que alguns praças do 
quartel cederam parte de seu soldo a benefício do Estado; o terceiro, informando 
que foi encontrada uma bexiga com folhas de um panfleto revolucionário; o 
quarto, chamando a atenção sobre a doação voluntária oferecida pelo 
Destacamento da Brigada Real da Marinha; o quinto, informando sobre o 
acampamento para experiências de artilharia que vai ocorrer na praia do presídio; 
e o sexto, sobre Joana Perpétua de Lemos Valente e seu marido João Miguel 
Valente,.presos políticos sentenciados a degredo em Moçambique. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 42. 
 

43-  1832, Abril, 10 – Abril, 27, Trafaria 
OFÍCIOS (8) do [capitão-tenente responsável pelo Presídio da Trafaria], Alexandre 
Evaristo de Lemos, ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino], conde de 
Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, informando sobre o 
início das experiências de artilharia no acampamento montado na praia do 
presídio; o segundo, sobre a inspeção realizada na bateria pelo general 
comandante da coluna móvel do Sul do Tejo; o terceiro e o quarto, informando que 
falta receber fardamento vindo do Arsenal Real do Exército; o quinto, informando 
da necessidade de se pintar as paredes das enfermarias do presídio; o sexto, 
informando que os presos, os soldados e os oficiais inferiores têm cumprido com o 
preceito da confissão na Quaresma; o sétimo, informando que teve início a 
construção de uma nova bateria; e o oitavo, informando que recebeu do Arsenal do 
Real Exército as camisas para os presos que devem embarcar para Moçambique. 
Anexo: lista, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 43. 
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44-  1832, Maio, 12 – Maio, 30, Trafaria 
OFÍCIOS (6) do [capitão-tenente responsável pelo Presídio da Trafaria], Alexandre 
Evaristo de Lemos, ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino], conde de 
Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, informando que 
recebeu do Arsenal do Real Exército as 200 camisas para os presos que devem 
embarcar para a Índia e Moçambique; o segundo, informando que remeteu 
debaixo de prisão para o respectivo quartel, por ter abandonado o seu posto de 
guarda, Miguel Severino de Assis Leitão; o terceiro; sobre ofício recebido do conde 
de Carvalhais, [provedor da Casa da Índia], [D. José Maria de Almada Castro 
Noronha da Silveira Lobo]; o quarto e o quinto, informando que foram 
inspecionadas as baterias do presídio; e o sexto, informando que morreu na 
enfermaria o preso Manuel Teixeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 44. 
 

45-  1832, Junho, 4 – Julho, 28, Trafaria 
OFÍCIOS (9) do [capitão-tenente responsável pelo Presídio da Trafaria], Alexandre 
Evaristo de Lemos, ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino], conde de 
Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, comunicando ter-se 
começado a cumprir a ordem de levantar o acampamento que se achava formado 
para as experiências de artilharia; o segundo, informando que o preso Antônio da 
Costa Monteiro, condenado ao serviço na Ásia, ainda se encontra na cadeia do 
Limoeiro; o terceiro, informando que o rei D. Miguel visitou as baterias do 
presídio; o quarto e o quinto, sobre o destino do preso Antônio da Costa Monteiro, 
condenado ao serviço na Ásia; o sexto, sobre a necessidade do comandante do 
telégrafo da Raposeira dar avisos sobre a aproximação de rebeldes ou de outros 
navios em relação aos quais haja desconfiança; o sétimo, sobre os procedimentos 
tomados quando foram avistadas as embarcações de rebeldes; o oitavo, 
informando que os oficiais do regimento de Milícias de Lisboa Oriental que 
constam da lista anexa prestaram serviço no presídio; e o nono, informando que 
durante a corrente semana não se deu qualquer novidade e sobre a defesa noturna 
da Costa da Caparica. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 45. 
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46-  1832, Agosto, 3 – Agosto, 18, Trafaria 
OFÍCIOS (6) do [capitão-tenente responsável pelo Presídio da Trafaria], Alexandre 
Evaristo de Lemos, ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino], conde de 
Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, informando que se 
pode receber, com segurança, 120 prisioneiros dos navios rebeldes e tratar na 
enfermaria alguns feridos destes navios; o segundo e o terceiro, informando que 
durante a corrente semana não se registrou novidade alguma e sobre a defesa 
noturna da Costa da Caparica, Coroas do Bugio e outros lugares; o quarto, 
informando que não se encontra no presídio o preso sentenciado para Cabo Verde, 
Maximiniano Augusto De Alincourt; o quinto, sobre o racionamento de ração; e o 
sexto, informando que durante a corrente semana não houve nenhuma novidade. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 46. 
 

47-  1832, Agosto, 20 – Agosto, 28, Trafaria 
OFÍCIOS (6) do [capitão-tenente responsável pelo Presídio da Trafaria], Alexandre 
Evaristo de Lemos, ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino], conde de 
Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, sobre a transferência 
de um soldado da Brigada Real da Marinha, Carlos Francisco Rangel; o segundo, 
informando que o presídio está vazio e solicitando a remoção de 140 presos para o 
mesmo; o terceiro, solicitando material para pequenas reformas no presídio; o 
quarto, informando que durante a corrente semana não houve nenhuma novidade; 
o quinto, informando que foram removidos 70 presos da fragata “Príncipe D. 
Pedro” para o presídio; e o sexto, informando que Egídio Pereira, condenado a 
servir na Ásia, faleceu na enfermaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 47. 
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48-  1832, Setembro, 1 – Setembro, 22, Trafaria 
OFÍCIOS (10) do [capitão-tenente responsável pelo Presídio da Trafaria], 
Alexandre Evaristo de Lemos, ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino], 
conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, informando 
que durante a semana corrente não se registrou nenhuma novidade e sobre a 
defesa das regiões ao Sul do Tejo; o segundo, informando que foi encontrada a lista 
anexa dos praças pertencentes ao batalhão de Caçadores n.º 12 que se achavam no 
extinto regimento de Caçadores da Beira Alta, presos a bordo da fragata “Príncipe 
D. Pedro”, mostrando-se o caráter revolucionário dos mesmos; o terceiro; 
informando sobre a falta de pessoal na bateria do presídio; o quarto e o quinto, 
informando que durante a corrente semana não se registrou nenhuma novidade; o 
sexto, informando que faleceu o preso que trabalhava na horta e solicitando que se 
peça ao juiz corregedor para lhe mandar um preso que faça este serviço; o sétimo, 
solicitando a expedição de ordens para a Repartição das Obras Públicas efectuar 
reparos no presídio; o oitavo, informando que faleceu na enfermaria do presídio o 
soldado Antônio Agostinho; o nono, solicitando a sua nomeação para comandar o 
destacamento da Brigada Real da Marinha que se acha de guarnição na bateria; e o 
décimo, informando que durante a corrente semana não se registrou qualquer 
novidade. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 48. 
 

49-  1832, Outubro, 3 – Dezembro, 31, Trafaria 
OFÍCIOS (10) do [capitão-tenente responsável pelo Presídio da Trafaria], 
Alexandre Evaristo de Lemos, ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino], 
conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, informando 
que veio removido da cadeia do Limoeiro um preso sentenciado a ir para o Estado 
da Índia, a fim de trabalhar na horta do presídio; o segundo, informando que o 
alferes do regimento de Infantaria de Lisboa, João Cristiano de Castro e Melo, 
acha-se destacado no presídio; o terceiro, solicitando material para a realização de 
obras no presídio; o quarto, solicitando que lhe se mandasse remeter mais 
rapidamente os presos sentenciados que estão no presídio do Limoeiro; o quinto, 
informando que as baterias foram inspecionadas pelo duque de Cadaval; o sexto, 
solicitando mandar fornecer balas incendiárias para a bateria; o sétimo, solicitando 
mandar nomear para oficial da bateria da Raposeira o 2º tenente da Brigada Real 
da Marinha, João dos Santos Veloso; o oitavo, sobre ordem de remover para o 
presídio da Cova da Moura o preso João Bettencourt Correia; o nono, sobre a saída 
para Sesimbra da canoa de mestre Zacarias Pinto; e o décimo, sobre requerimento 
dos pescadores do Algarve, com declaração segundo a qual se acha permitida a 
entrada destes no porto de Lisboa. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 49. 
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50-  1832, Novembro, 11 – Dezembro, 12 [Lisboa] 
CARTAS (3) e OFÍCIO (1) de José Antônio da Silva Valente ao rei [D. Miguel] e ao 
[secretário de Estado dos Negócios do Reino], conde de Basto, [José Antônio de 
Oliveira Leite de Barros], a primeira, a segunda e a terceira, sobre requerimento do 
2º tenente da Brigada Real da Marinha, Sebastião Barreto de Saldanha, no qual 
pede a sua nomeação para servir no presídio da Cova da Moura e sobre sua 
residência no mesmo presídio; e o quarto, sobre a instituição a que deveria estar 
ligado o presídio da Cova da Moura, se era uma cadeia militar como as demais 
ligadas à justiça civil. 
Anexo: lembretes, aviso (cópia), ofícios (cópias), escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 116, pasta 50. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 121 (1789-1807) 
N.º de pastas descritas: 34 
Assuntos: seda; trigo; degredados; materiais para os regimentos militares; fardamentos para 
os regimentos do Brasil; embarque do vice-rei do Brasil, D. José Luís de Castro; ordenação de 
sacerdotes no Rio de Janeiro; cativos de Argel; tropas francesas na Europa; navegação de 
embarcação russa na América; tropas inglesas em Goa; pedidos de diplomatas ingleses e 
espanhóis. 
 

1-  1789, Dezembro, 29 [Lisboa] 
AVISO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, a Manuel António Freire de Andrade, 
determinando o envio de fardos de seda crua para a Alfândega. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 1. 
 

2-  1790, Janeiro, 3-30 [Lisboa] 
ESCRITOS (11) (minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, a diversas autoridades, entre 
elas, o guarda-mor da Saúde do porto de Belém, Pedro Álvares de Andrade, José 
Rebelo Vidal da Gama e Manuel Jorge Gomes de Sepúlveda, sobre: carregamentos 
de trigo vindos de Mogador (atual Essaouira, Marrocos); pedido de informação 
acerca de António Hipólito da Costa, oficial de serviço em Angola; o 
comportamento dos soldados dos regimentos de Chaves e Bragança que estavam 
na iminência de serem enviados para o degredo na Índia; e o envio de soldados das 
províncias do Minho e Trás-os-Montes para a Índia. 
Obs.: muitos destes escritos são para o registro; entre eles, encontra-se uma 
correspondência para Bernardo de Melo e Castro, irmão do secretário, sobre quem 
poderia ser nomeado inspetor das tropas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 2. 
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3-  ����1790, Janeiro, 21, Salvaterra de Magos – Setembro, 17, [Lisboa] 
PORTARIAS (7) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, determinando a passagem para 
Pernambuco de Caetano da Silva Sanches, sargento-mor reformado do regimento 
do Recife; e o registro nos livros do Registro Geral das Mercês da carta de 
propriedade do ofício de patrão-mor do porto de Pernambuco passada a Bento 
Francisco Torres; autorizando a passagem do padre Francisco Xavier Teixeira de 
Carvalho para Gibraltar; entre outras matérias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 3. 
 

4-  1790, Fevereiro, 3 -26, Salvaterra de Magos 
AVISOS (12) (minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, a diversas autoridades, entre 
elas: o [presidente do Conselho Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José 
de Castro]; o provedor-mor da Saúde; o governador das armas do Porto, Sebastião 
Correia de Sá; e Fernando da Costa de Ataíde Vieira, sobre: o envio à Mesa de 
Consciência e Ordens de uma cópia do alvará de 13 de Abril de 1781 expedido ao 
bispo do Funchal; o perdão da condenação a degredo para a Índia de dois soldados 
do 1º regimento da guarnição do Porto, Francisco de Mesquita e Manuel José de 
Magalhães; o envio de soldados para a Índia e o perdão da condenação a degredo 
para a Índia de três soldados do regimento de Infantaria de Faro. 
Obs.: muitos destes avisos são para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 4. 
 

5-  ����1790, Fevereiro, 6, Salvaterra de Magos – Novembro, 3, Salvaterra de Magos 
OFÍCIOS (6) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, ao bispo do Rio de Janeiro, [D. José 
Joaquim Mascarenhas Castelo Branco], com exceção do segundo, que é dirigido ao 
corregedor da comarca de Coimbra; sobre: o pedido de Jacinto Ferreira da Silva 
para ser ordenado e colocado em uma paróquia no Rio Grande de São Pedro; os 
alimentos de Tomé Joaquim Salinas da Guerra Carneiro de Melo, que se 
encontrava em serviço no Estado da Índia; a resposta a um pedido enviado pelo 
bispo acerca da ordenação de sacerdotes para servirem no Bispado; e 
determinando a execução da patente do procurador e comissário-geral dos 
religiosos Barbadinhos italianos destinados às missões da capitania do Rio de 
Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 5. 
 

6-  1790, Fevereiro, 19, [Lisboa] – Maio, 6, [Lisboa] 
RELAÇÕES (2) do [oficial-maior da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha 
e Domínios Ultramarinos], João Filipe da Fonseca, e do [oficial da mesma 
Secretaria] João Gomes de Araújo, respectivamente: dos soldados do regimento de 
Artilharia de Faro condenados em Conselho de Guerra ao degredo na Índia e em 
Moçambique; e dos presos do Limoeiro enviados para o degredo em Angola. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 6. 
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7-  ����1790, Março, 2-27, Salvaterra de Magos 
AVISOS (20) (minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, a diversas autoridades, entre 
elas: o provedor-mor da Saúde; o auditor-geral da Marinha, Joaquim Alberto Jorge; 
o [vice-rei do Brasil], conde de Resende, D. José Luís de Castro; e Henrique Ribeiro 
Neves; sobre o envio de seis balotes [fardos] de algodão fiado para a Alfândega; a 
data do embarque do conde de Resende para o Brasil na nau “Nossa Senhora de 
Belém”; dando conhecimento que na mesma nau seguem os fardamentos para os 
regimentos do Rio de Janeiro e da ilha de Santa Catarina; sobre a prisão do escrivão 
da mesa grande António Ferreira de Mesquita, na sequência da qual foi suspenso 
de seu ofício; recomendando Antônio Xavier Henriques, filho de um criado do 
quarto da rainha, para que lhe seja dado um emprego; comunicando a vontade 
régia em conferir ao filho do vice-rei do Brasil o posto de capitão de Infantaria do 
Rio de Janeiro; ordenando que se devolva o navio “Nossa Senhora do Carmo, Santo 
Antônio e Almas” ao seu dono, o mercador Manuel Teixeira; sobre o embarque do 
índio José Pires Tavares, que foi nomeado capitão-mor da aldeia de São Francisco 
Xavier de Itaguaí; entre outras matérias. 
Obs.: documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 7. 
 

8-  ����1790, Abril, 10-30, [Lisboa] 
AVISOS e ESCRITOS (7) (minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, a diversas 
autoridades, entre elas, o guarda-mor da Saúde do porto de Belém, Manuel 
António Freire de Andrade, e o corregedor do Crime do bairro de Belém, Luís 
Machado Teixeira; sobre o iate que entrou no porto de Lisboa carregado com trigo 
de Mogador (atual Essaouira, Marrocos); o pedido de José Jácome Massa para que 
sua carga seja levada diretamente para a Alfândega; a petição de Maria da Luz; o 
embarque de oficiais e cadetes para o Estado da Índia; ordenando que faça a visita 
da Saúde ao navio americano “Isabelinha”; sobre o que envia D. Ana Vitória de 
Castro para o seu irmão, governador da Paraíba; e autorização dada aos tripulantes 
de um navio inglês para desembarcarem, por não representarem perigo para a 
Saúde Pública. 
Obs.: um dos avisos contém em anexo uma relação de mantimentos enviados ao 
governador da Paraíba, Jerónimo José de Melo e Castro, pela sua irmã. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 8. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

9-  ����1790, Maio, 1-28, [Lisboa] 
ESCRITOS (13) (minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, a diversas autoridades, entre 
elas, o visconde da Lourinhã, [Bernardo de Melo e Castro]; Ricardo Pereira de 
Castro; o juiz de fora de Coimbra; o [vice-rei do Brasil], conde de Resende, D. José 
Luís de Castro; e o presidente do Conselho Ultramarino, D. Antônio José de Castro; 
sobre nomeações para cargos de natureza militar no Estado da Índia; carta de 
propriedade do ofício de patrão-mor do porto de Pernambuco a Bento Francisco 
Torres; liberando os iates vindos de Mogador (atual Essaouira, Marrocos); 
ordenando o embarque de presos sentenciados a degredo em Angola; dando 
ordem à Junta dos Três Estados para pôr o bilhete de João Pereira Caldas, nomeado 
conselheiro do Ultramar, na Chancelaria-Mor do Reino; autorizando o 
desembarque de uma fragata inglesa vinda de Gibraltar, por não representar 
perigo para a Saúde Pública; e ordenando que o Conselho Ultramarino veja a 
consulta relativa às propostas do bispo do Funchal. 
Obs.: para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 9. 
 

10-  1790, Maio, 5, [Lisboa] 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, ao embaixador de Espanha, [conde de 
Cifuentes, Juan de Meneses Silva], sobre permissão para que o sr. Cavalheiro (sic) e 
o coronel Valdez possam visitar o Arsenal do Exército. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 10. 
 

11-  ����1790, Junho, 14, [Lisboa] – Julho, 9, [Lisboa] 
ESCRITOS (10) (minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, a diversas autoridades, entre 
elas, o juiz de fora de Almada; o guarda-mor da Saúde do porto de Belém; Januário 
António Lopes de Sá; Sebastião Correia de Sá; e o [provedor da Junta de 
Arrecadação dos Fundos da Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba], Maurício 
José Cremer Van Zeller; sobre os pedreiros necessários para as obras nos armazéns 
da Ribeira da Telha; o leilão de uma charrua da Junta da Administração da 
Companhia de Pernambuco e Paraíba; dois iates vindos de Mogador (atual 
Essaouira, Marrocos) com correspondência para a Secretaria de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos; o navio “Glória”, que vem de 
Génova; ordem para receber bem a lorde Almond [?], fidalgo inglês que deseja 
visitar Mafra; nomeação de João Bilton para segundo-tenente da Armada Real; 
entre outros assuntos. 
Obs.: alguns documentos são para o registro. Ver AHU_ACL_CU_015, Cx 160 D. 
11538. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 11. 
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12-  ����1790, Julho, 15-31, [Lisboa] 
ESCRITOS (11) (minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, a diversas autoridades, entre 
elas, Luís Miranda Henriques; o guarda-mor da Saúde do porto de Belém; o bispo 
do Rio de Janeiro, [D. José Joaquim Mascarenhas Castelo Branco]; e D. Caetano de 
Noronha; determinado que o patacho “Bem Feliz” não saia do porto de Belém; 
sobre uma carta de Luís de Miranda Rodrigues; a proibição da saída de alguns 
patachos e iates de Belém; a saída do convento da Conceição da cidade de Braga, 
de Dona Antónia Maria Perpétua, mulher do capitão José Miguel Pereira de Eça, 
nomeado para o reino de Angola, que entretanto faleceu; a herança de Francisco 
Crespo deixada a sua filha Genoveva Rosa; e a nomeação de Domingues Álvares 
Branco Moniz Barreto como capitão da Infantaria do regimento de Estremoz; entre 
outros assuntos. 
Obs.: alguns documentos são para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 12. 
 

13-  ����1790, Agosto 4-30, [Lisboa] 
ESCRITOS (4) e AVISO do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, os primeiros, ao guarda-mor 
da Saúde do porto de Belém, sobre as visitas a embarcações naquele porto; e o 
último, ao vice-rei do Brasil, conde de Resende, [D. José Luís de Castro], sobre a 
autorização concedida a José Jacinto Xavier Conceição para poder regressar ao 
Reino com a sua família. 
Obs.: os documentos são para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 13. 
 

14-  1790, Setembro, 7-20, [Lisboa] 
ESCRITOS (5) e AVISO do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, os primeiros, ao guarda-mor 
da Saúde do porto de Belém, sobre as visitas a embarcações naquele porto; e o 
último, ao presidente do Conselho Ultramarino, D. Antônio José de Castro, sobre 
um decreto da Mesa de Consciência e Ordens, de 23 de Fevereiro de 1789, 
despachado em benefício da colegiada de Nossa Senhora da Assunção. 
Obs.: os documentos são para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 14. 
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15-  ����1790, Outubro, 5-25, [Lisboa] 
AVISOS (6) e OFÍCIOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, ao provedor-mor da Saúde; a 
Manuel António Freire de Andrade; e ao vice-rei do Estado do Brasil, conde de 
Resende, [D. José Luís de Castro]; passando ordens, respectivamente, sobre: uns 
fardos de seda vindos de Génova, que devem ser remetidos para a Alfândega; 
sacas de lã de carneiro destinadas às fabricas da Covilhã e Fundão; dando resposta 
às duas últimas cartas do vice-rei do Brasil acerca da Casa da Moeda, das chapas de 
cobre e do tabuado de peroba; concedendo autorização a António José da Cunha e 
Domingos Pereira da Fonseca para passarem ao Reino. 
Obs.: os documentos são para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 15. 
 

16-  ����1790, Novembro, 3, [Lisboa] – Dezembro, 19, [Lisboa] 
OFÍCIOS, ESCRITOS (2) e AVISOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, ao vice-rei do 
Estado do Brasil, conde de Resende, [D. José Luís de Castro], e ao bispo do Rio de 
Janeiro, [D. José Joaquim Mascarenhas Castelo Branco], sobre diversos assuntos, 
como: o hospício dos missionários Barbadinhos italianos; missionários nomeados 
para as missões da capitania do Rio de Janeiro; licença concedida por um ano a 
António de Sousa Sepúlveda para ficar no Reino; carta de recomendação a favor de 
Manuel Carlos de Abreu e Lima, que se mudou para o Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 16. 
 

17-  [post. 1796, Almada] 
INFORMAÇÃO sobre uma herança que foi deixada a Francisco Dias e na qual a 
religiosa soror Ana de Jesus de Monte Carlo tem uma acção hipotecária. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 17. 
 

18-  1801, Junho, [Lisboa] 
OFÍCIO de Nicolau Wolf para o [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], protestando contra a sentença em que foi condenado de 
desterro perpétuo em Angola, fazendo referência a sua longa carreira de serviço às 
coroas britânica e portuguesa e a sua longa experiência de navegação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 18. 
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19-  ����[1801-1808] – 1807, Julho, 7, [Lisboa] 
ESCRITO e OFÍCIO o primeiro, do [oficial-maior da Secretaria de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], João Filipe da Fonseca, ao conde 
da Ega, [Aires José Maria de Saldanha de Albuquerque Coutinho Matos e 
Noronha], sobre as recomendações feitas aos governadores do Rio de Janeiro e da 
Bahia sobre um navio veneziano; e o segundo, do [embaixador de Portugal em 
Madri], conde da Ega, [Aires José Maria de Saldanha de Albuquerque Coutinho 
Matos e Noronha], ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra], António de Araújo de Azevedo, sobre as tropas francesas na Europa, a 
posição das cortes espanhola e inglesa e a questão da neutralidade portuguesa, que 
precisaria ser revista pelo príncipe regente [D. João]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 19. 
 

20-  [post. 1805, Agosto, 21] – [post. 1809, Junho, 9] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro, do guarda da Armada Real António Rebelo 
Palhares ao príncipe regente [D. João], queixando-se de ter sido excluído da 
promoção a segundo-tenente da Marinha; e o segundo, do oficial-maior e demais 
oficiais do secretariado do Conselho do Almirantado ao [governador do Reino e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos e dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho Barreto de Sá e Resende], informando que vão cumprir o alvará de 7 de 
Junho de 1809, que determina o pagamento de uma nova contribuição para a 
defesa, e que oferecem dois dias de soldo em cada mês durante a guerra. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 20. 
 

21-  ����1805, Dezembro, 7-23 [Lisboa] 
ESCRITOS (3) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], 
António Araújo de Azevedo, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], sobre: a fortificação da ilha de Santa Catarina; um ofício 
recibido do enviado da Inglaterra [lorde R. Fitzgerald], na sequência de informação 
do juiz [?] e relatos do Conselho de Justiça; e as memórias militares do falecido 
barão de Castelo Novo, [João de Ordaz e Queirós]. 
Anexo: lembrete, memórias militares do barão de Castelo Novo, João de Ordaz e 
Queirós, falecido em 24 de Janeiro de 1804. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 21. 
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22-  1806, Janeiro, 7, Goa 
OFÍCIOS (2) do [governador da Índia], D. Francisco Veiga Cabral, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sobre a nomeação do 
marquês de Cornovalis [?] para ocupar pela segunda vez o cargo de capitão-geral 
de Bengala e chefe de todas as tropas britânicas na Índia; e o auxílio prestado pelas 
tropas inglesas em Goa, informando que a sua opinião não foi levada em conta 
quando indicou que não mais precisaria da ajuda inglesa em Goa, com indicação 
do número de regimentos ingleses lá estacionados e informações acerca do 
relacionamento político entre ingleses e portugueses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 22. 
 

23-  ����1806, Março, 6 – Dezembro, 30, [Lisboa] 
ESCRITOS (4), do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], 
António Araújo de Azevedo, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], sobre um ofício do embaixador de Espanha com 
informações acerca de um navio espanhol; quatro presos ingleses remetidos pelo 
governo de Pernambuco; as considerações feitas pelo governador da Índia em dois 
ofícios enviados ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, sobre as tropas inglesas em Goa; e informação acerca dos dois 
oficiais engenheiros que passariam para o Estado da Índia. 
Anexo: ofícios (cópias), lembretes, escritos, ofício. 
Obs.: documento em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 23. 
 

24-  ����1807, Janeiro, 5, Mafra – Janeiro, 30, [Lisboa] 
ESCRITOS (14) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], 
António Araújo de Azevedo, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], sobre vários assuntos, tais como: o mapa de fardamentos e 
géneros em falta no regimento de Infantaria do Maranhão; remetendo um 
requerimento do soldado desertor Caetano Julião, que pede perdão do seu crime; o 
pedido do [encarregado dos negócios da Inglaterra em Portugal], [visconde de] 
Strangford, [lorde Percy Clinton Sydney Smythe], a favor dos presos ingleses 
chegados do Brasil; um navio russo que pretende fazer viagem para a América; um 
requerimento de José Teixeira de Almeida, segundo-tenente do regimento de 
Artilharia do Pará; o resgate dos cativos de Argel; uma carta escrita pelo enviado 
da Coroa portuguesa na Corte de Londres ao vice-rei do Brasil acerca do 
comandante e da tripulação de um navio que viajava para a América setentrional 
por ordem do imperador da Rússia. 
Anexo: requerimento, decreto, atestado, escrito, lembretes, ofício, carta circular 
(cópia) e carta particular (cópia). 
Obs.: documento impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 24. 
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25-  ����1807, Fevereiro, 3-19, [Lisboa] 
ESCRITOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], 
António Araújo de Azevedo, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], sobre vários assuntos, tais como: as ordens dadas à Real 
Junta da Fazenda para a entrega do fardamento para o regimento da cidade de [São 
Luís] do Maranhão; um anel enviado pelo imperador da Rússia para se entregar a 
Joaquim Xavier Curado, governador da ilha de Santa Catarina; um ofício do conde 
de Campo Alange, embaixador de Sua Alteza Católica [Carlos IV]; um ofício do 
agente dos negócios de Portugal na Corte de Londres, João Carlos Lucena, ao 
ministro português na mesma Corte, sobre os passaportes dos navios portugueses; 
o ordenado a ser dado ao cônsul português em Larache [Marrocos], José Januário 
Colaço; e informando de que recebeu as memórias escritas pelo barão de Castelo 
Novo, [João de Ordaz e Queirós]. 
Anexo: lembretes, consulta (cópia), ofícios, ofícios (cópias), aviso (cópia), escrito. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 25. 
 

26-  ����1807, Março, 3 – 14, [Lisboa] 
ESCRITOS (7) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], 
António Araújo de Azevedo, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], sobre a nomeação de Jorge Rufino Monteiro de Mendonça 
de alferes de pedestres para cadetes no regimento de Infantaria nº 13; remetendo o 
requerimento de Matias de Sousa e Castro Moraes Sarmento, tenente da 1.ª legião 
de Voluntários Reais na Índia, para ser informado; acerca dos livros e instrumentos 
destinados aos dois oficiais engenheiros na Índia; sobre os barris de tamarindos 
vindos de Pernambuco; sobre duas embarcações portuguesas apreendidas pelos 
ingleses; remetendo requerimento do alferes do regimento de Infantaria da linha 
do reino de Angola, José Antônio de Figueiroa, para ser informado; e um ofício do 
ministro de Portugal na Corte de Londres, acerca da embarcação de nome “Nossa 
Senhora do Rosário”, para que seja enviada uma procuração. 
Anexo: lembrete, ofício, lista, ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 26. 
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27-  ����1807, Abril, 3-30, [Lisboa] 
ESCRITOS (24) e AVISOS (3) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Guerra], António Araújo de Azevedo, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], sobre vários assuntos, tais como: as reclamações do 
encarregado dos negócios de França a favor de dois indivíduos que chegaram de 
Pernambuco, que diziam ser religiosos da Ordem de São João de Deus e se 
encontravam detidos; o pedido de passaporte feito pelo espanhol D. Miguel de 
Cabra, para fazer escala no Brasil; a embarcação espanhola “Puríssima Conceição”, 
apresada pelos ingleses e detida em Lisboa; remetendo requerimento do segundo-
tenente da Armada Real Joaquim Martins da Luz, para ser informado; solicitando a 
remessa dos ofícios dos governadores ultramarinos que tratam de Buenos Aires e 
da ilha de Maldonado; a época da partida dos navios que transportam soldados 
para os seus lugares de degredo; o requerimento do tenente Eugénio José Pereira 
da Silva, que pede para ser enviado para a América; o fornecimento de materiais 
aos oficiais engenheiros em serviço na Índia; o perdão das suas sentenças de 
degredo para a Índia ao soldado do regimento de Artilharia António Joaquim da 
Silva e ao soldado do regimento de Cavalaria Alexandre Henrique de Bettencourt; 
e a passagem do furriel da 2.ª companhia de Infantaria da Legião das Tropas 
Ligeiras, José Fernandes da Silva, para uma das companhias da ilha da Madeira; 
entre outras matérias. 
Anexo: lembretes, escritos, ofícios, ofício (cópia), memória, decretos (cópias), 
relação, aviso, ofício (cópia de parágrafo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 27. 
 

28-  ����1807, Maio, 2, Mafra – Maio, 29, [Lisboa] 
ESCRITOS (13) e AVISOS (7) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Guerra], António Araújo de Azevedo, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], sobre vários assuntos, tais como: a ordem dada pelo 
príncipe regente [D. João] para destacar uma embarcação de guerra, com o 
objectivo de guardar a costa das províncias do Norte; a transferência do cadete do 
regimento de Cavalaria de linha de Minas Gerais, Rodrigo de Vasconcelos Parada e 
Sousa, para o regimento de Cavalaria nº 10; um ofício do embaixador de Espanha, 
requerendo autorização para o desembarque de D. Joseph Martín de Pueyrrédon e 
mais dois membros da sua família; a impossibilidade de se fornecer fardamentos à 
tropa do Maranhão; concedendo a Inácio de Brito Rebelo o direito de servir em 
qualquer um dos regimentos do Ultramar; a ordem régia para que D. António 
Maria da Costa, que se encontrava preso na torre de São Vicente de Belém, fosse 
servir em qualquer uma das capitania do Ultramar; e um requerimento de 
Frutuoso Luís Lopes, alferes de Infantaria do Maranhão; entre outras matérias. 
Anexo: lembretes, ofício, decreto (cópia), escritos, recibo, lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 28. 
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29-  ����1807, Junho, 4-30, [Lisboa] 
ESCRITOS (7) e AVISOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Guerra], António Araújo de Azevedo, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], sobre vários assuntos, tais como: a reclamação do 
cônsul-geral da Rússia face ao atraso no pagamento do frete do navio que 
transportou madeira para o Arsenal Real da Marinha; remetendo o requerimento 
do ex-governador de Cacheu, capitão José Joaquim de Sousa Trovão, que pede o 
pagamento de soldos; a má conduta de dois cadetes do regimento de Cavalaria n.º 
12, Francisco Teixeira Lobo e António Teixeira Lobo; solicitando parecer sobre o 
pedido do cônsul inglês na ilha da Madeira, José Pringle; a súplica de António 
Machado de Carvalho para lhe serem entregues dois caixotes vindos do Rio de 
Janeiro, que se encontram na Alfândega; e requerimento de João Carlos Cardoso de 
Faria, tenente da guarnição de Bissau; entre outras matérias. 
Anexo: lembretes, escritos, ofício (cópia de parágrafo), decreto. 
Obs.: documento impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 29. 
 

30-  ����1807, Julho, 1-31, [Lisboa] 
ESCRITOS (6) e AVISOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Guerra], António Araújo de Azevedo, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], sobre vários assuntos, tais como: os “macacos” para 
bater estacas que é preciso comprar para os trabalhos na ponte de Viana; um ofício 
do embaixador de Sua Alteza Católica [Carlos IV] na Corte portuguesa, solicitando 
um passaporte a favor de um cidadão espanhol, D. Miguel de Yrigoyen; 
autorização régia dada ao soldado da 1º companhia do regimento de Cavalaria n.º 
1, Anselmo Camilo de Lelis e Noronha, para passar para a Brigada Real da 
Marinha; mercês concedidas a soldados desertores; a madeira para construção de 
uma máquina para polir canos de espingarda, que era necessária para o Arsenal 
Real do Exército; o fardamento das duas companhias de Infantaria e Artilharia da 
ilha de Santiago de Cabo Verde; e a nomeação de Rafael da Cruz Guerreiro para o 
lugar de oficial papelista da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra. 
Anexos: lembretes, avisos, (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 30. 
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31-  ����1807, Agosto, 5-27, [Lisboa] 
ESCRITOS (5) e AVISOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Guerra], António Araújo de Azevedo, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], sobre vários assuntos, tais como: a nomeação do 
secretário do visconde de Alverca, José Agostinho de Sousa, para oficial da 
Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra; a relação dos 
materiais enviados pelo Arsenal Real do Exército ao corpo de Infantaria da 
guarnição da cidade de São Luís do Maranhão; os documentos referentes à 
reclamação do bergantim “Intrépido”, para que sejam feitas cópias dos documentos 
originais; duas cartas do governador interino da província do Minho, João Prior, 
para serem vistas; o castigo conferido a José Ferreira Almeida, filho de D. Maria de 
Almeida, condenado a servir no Estado da Índia devido a sua má conduta; a 
determinação régia para verificação do pedido de troca do soldado da 3.ª 
companhia do regimento de Infantaria n.º 19, Joaquim José Gomes, e do cabo de 
esquadra da 2.ª divisão da Brigada Real da Marinha, José Romão Leitão; e a entrega 
de um requerimento e respectivos documentos de José Antônio de Figueiroa, 
alferes do regimento de Infantaria de linha do reino de Angola. 
Anexos: lembretes e ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 31. 
 

32-  ����1807, Setembro, 5-29, [Lisboa] 
ESCRITOS (9) AVISOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra], António Araújo de Azevedo, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], respectivamente, sobre: uma carta do [encarregado de 
negócios da Inglaterra em Portugal], [visconde de] Strangford, [lorde Percy Clinton 
Sydney Smythe], [acerca do navio “Rainha de Portugal”], para ser informada; os 
pedidos do coronel do regimento de Infantaria de linha da cidade [de São Luís] do 
Maranhão, Manuel António Falcão, acerca dos materiais necessários para os 
uniformes e de um livro mestre; a ordem dada à Real Junta da Fazenda dos Arsenais 
do Exército para enviar duas peças de bronze de calibre 9 ao Arsenal Real da 
Marinha; remetendo carta de lorde Strangford acerca de uma negociação com a 
regência de Argel; remetendo papéis relativos ao brigue português “Intrépido”, que 
fora apresado por um navio inglês na costa da Mina; o encargo dado ao tenente-
coronel do Real Corpo de Engenheiros e lente da Academia Real dos Guarda-
Marinhas, Eusébio Dias Azevedo, de uma comissão do real serviço fora de Lisboa; o 
pedido de soltura do espanhol Francisco da Silva; a concessão feita a Antônio Inácio 
Cayola de passar para o 13º regimento de Infantaria do Exército; remetendo o excerto 
de uma nota enviada pelo agente da Corte da Suécia em 25 de Setembro de 1807; e 
um pedido para serem libertados alguns espanhóis, indevidamente presos, para o 
serviço da Marinha. 
Anexo: lembretes, ofícios, ofício (cópia). 
Obs.: documentos em francês e inglês em anexo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 32. 
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33-  ����1807, Outubro, 7, Mafra – Outubro, 28, [Lisboa] 
ESCRITOS (12) e OFÍCIOS (5) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Guerra], António Araújo de Azevedo, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], respectivamente, sobre: um ofício do governador da 
Bahia, relatando as violências praticadas por um corsário inglês contra o navio 
português “Golfinho”, pertencente a um morador daquela capitania; o pedido de 
perdão enviado pelo cabo de esquadra José Martins de Albuquerque, desertor da 
Brigada Real da Marinha, que se encontra em Madri; o receio de que as duas 
embarcações dinamarquesas que transportam linho cânhamo para Portugal possam 
ser apreendidas por embarcações inglesas; os passaportes para certas embarcações 
portuguesas estacionadas no Porto fazerem viagem a Inglaterra; a ordem dada à Real 
Junta da Fazenda dos Arsenais Reais do Exército para entregar mil barris de pólvora 
ao intendente do Arsenal Real da Marinha; a ordem para se expedir um passaporte 
ao negociante inglês Gerardo Gould, para ele e sua família passarem à ilha da 
Madeira; a ordem para se cortar madeira nos pinhais de Samora [Correia] e da 
Azambuja; e remetendo ofício do conde monteiro-mor [do Reino], [conde de Castro 
Marim, D. Francisco de Melo da Cunha], acerca da presença de corsários argelinos 
no porto de Barcelona; entre outras matérias. 
Anexo: lembretes, ofícios, ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 33. 
 

34-  ����1807, Novembro, 2 – 23, [Lisboa] 
ESCRITOS (6), AVISO e OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros 
e da Guerra], António Araújo de Azevedo, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], respectivamente, sobre: a autorização de passagem 
para a Brigada Real da Marinha de António Joaquim de Almeida, soldado da 10º 
companhia de Infantaria da Guarda Real do Palácio; a quarentena imposta a uma 
nau russa; o envio de munições e apetrechos militares para a capitania do Rio 
Grande de São Pedro; um requerimento de Francisco Justiniano Pinto, no qual pede 
um emprego no Reino depois de ter servido no Ultramar; o projecto de construção de 
uma bateria na praça de Belém, que poderia alterar o plano do comandante do porto 
relativamente à esquadra; e uma representação do administrador-geral da Alfândega 
de Lisboa. 
Anexo: lembretes, ofícios, consulta (cópia), informação, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 121, pasta 34. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 125 (1635-1828) 
N.º de pastas descritas: 64 
Assuntos: informações de serviço; impostos; tabaco; peças de prata; despacho de voluntários 
para a Índia; despacho de governadores para Angola; despacho de frotas para o Brasil e 
Angola; minas do Reino; nascimento da infanta [D. Maria Francisca Doroteia, filha dos 
príncipes do Brasil]; munições para as tropas; correspondência de enviados e ministros 
estrangeiros; Companhia de Jesus. 
 

1-  ���� [ant. 1635, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO do licenciado Francisco Marques Coelho [ao rei D. Filipe III], 
solicitando provimento para poder servir durante seis meses, visto estar-lhe 
concedida a propriedade do ofício de médico no Rio de Janeiro, mas ainda não 
terem chegado de Madri os papéis necessários. 
Anexo: informação. 
Obs.: fragmentos. Ver consulta sobre requerimento de ajuda de custo, passagem e 
mantimentos para o licenciado Francisco Marques Coelho servir no Rio de Janeiro 
em AHU_CU_Reino; Cx. 1-A, D. 63. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 1. 
 

2-  [ca. 1650] 
APONTAMENTOS Moraes e jurídicos sobre clássicos greco-romanos. 
Obs.: um caderno, com partes em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 2. 
 

3-  ����[post. 1677, Julho, 2, Lisboa] 
LEMBRETE [do Conselho Ultramarino] sobre os papéis de serviço de diversos 
personagens, em que se incluem [o superintendente das fortificações de 
Pernambuco], João Fernandes Vieira, e Feliciano Berenguer [de Andrade]. 
Obs.: ver também AHU_CU_030, Cx. 3. D. 322. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 3. 
 

4-  ����[1700-1750] 
OFÍCIO (minuta) com referências à Bahia e a assuntos de natureza jurídica e 
eclesiástica. 
Obs.: caligrafia muito irregular; um dos cinco fólios encontra-se rasgado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 4. 
 

5-  [ca. 1700] 
TEXTO anónimo, intitulado “Dialogus mundi”: ditos e falas dos diversos 
soberanos da Europa. 
Obs.: documento em latim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 5. 
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6-  1713, [Lisboa] 
REGIMENTO (cópia) da forma por que se hão de cobrar os reais impostos sobre a 
carne e o vinho para a contribuição dos quinhentos mil cruzados votados em 
Cortes, como complemento da verba total de um milhão, destinada a cobrir as 
despesas dos presídios, conquistas e embaixadas do Reino. 
Obs.: incompleto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 6. 
 

7-  1727, Março, 25 – Novembro, 4, Lisboa 
INSTRUÇÃO subscrita pelo [secretário de Estado] Diogo de Mendonça Corte Real 
ao enviado de Portugal junto da Santa Sé, [Pedro da Mota e Silva], para o caso de 
não se conseguir que o [arcebispo de Laudicéia], monsenhor Bichi, fosse nomeado 
cardeal, e CARTA do rei [D. João V] ao papa [Bento XIII], agradecendo os dois 
breves que este ultimamente lhe enviara com as dispensas para o casamento do 
príncipe do Brasil, [D. José], com a infanta D. Mariana Vitória. 
Anexos: sobrescritos. 
Obs.: um dos sobrescritos conserva boa parte do lacre, com as armas reais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 7. 
 

8-  ����[ca. 1728] 
MAPAS de dívidas [relativas à arrecadação do tabaco do Rio de Janeiro], com uma 
longa relação de negociantes [dessa praça]. 
Obs.: entre os nomes citados, constam: Antônio Rodrigues Frota; Jácome Ribeiro 
da Costa; Paulo Carvalho da Silva; e José Borges Raimundo, que arrematou o 
contrato do tabaco do Rio de Janeiro em 1725. Ver, a respeito deste último, o 
catálogo de documentos avulsos de Castro e Almeida e Jean Baptiste Nardi, O fumo 
brasileiro no período colonial. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1996, p. 312-313 e 315. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 8. 
 

9-  1730, Janeiro, 13 – Agosto, 21, [Lisboa] 
AVISOS (2) de João da Silva Machado e Moraes, em nome da rainha, [D. Mariana 
de Áustria], ao cardeal [D. João da Mota e Silva], encaminhando, respectivamente, 
uma petição de José Pereira de Carvalho para ser provido no lugar de escrivão da 
câmara da cidade do Porto; e um memorial de Sebastião de Sousa Machado, cuja 
esposa fora mulher de leite do infante D. Alexandre. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 9. 
 

10-  1730, Fevereiro, 3, Lisboa 
RELAÇÃO de peças de prata, subscrita pelo [ourives e arquiteto] João Frederico 
Ludovice. 
Anexos: relações, relação (cópia) e lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 10. 
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11-  1730, Fevereiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho de Guerra ao rei [D. João V] sobre requerimento de 
Caetano de Figueiredo, capitão de Infantaria no regimento do coronel-brigadeiro 
Inácio Xavier Vieira Matoso, solicitando dispensa do seu filho, José Casimiro de 
Figueiredo, sargento do número da mesma companhia, para que possa entrar no 
posto de alferes ou tenente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 11. 
 

12-  ����1730, Julho, 4 – 1731, Abril, 9, [Lisboa] 
AVISOS (2) do [secretário de Estado] Diogo de Mendonça Corte Real, o primeiro, a 
João Pereira da Cunha, ordenando que se reforme a consulta sobre o requerimento 
de José Casimiro de Figueiredo para ser provido nos postos subalternos; e o 
segundo, ao cardeal [D. João] da Mota [e Silva], sobre o despacho de voluntários 
para a Índia, o provimento da dignidade de deão de Goa e a correspondência do 
governador do Rio de Janeiro, [Luiz Bahia Monteiro], recém-chegada a Lisboa com 
a frota de Pernambuco. 
Anexo: escrito. 
Obs.: ver pasta anterior. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 12. 
 

13-  1730, Novembro, 28 
OFÍCIO subscrito por uma senhora de seu nome Jacinta, e encabeçado com o 
tratamento de “Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor”, solicitando que Antônio 
Alves da Costa, irmão do licenciado Francisco da Costa, cirurgião, não seja preso 
para servir como soldado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 13. 
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14-  ����1731, Janeiro, 22 – 1745, Março, 25, [Lisboa] 
ESCRITOS e AVISOS (40) (minutas) do [cardeal D. João da Mota e Silva] a diversos 
indivíduos, entre eles: o arcebispo de Sevilha; o cardeal [José] Pereira [de Lacerda]; 
Francisco Barroso de Faria; o cavaleiro Nicolau de Brito Botelho; D. Doroteia Clara 
de São José; D. Pedro José da Costa; soror Ana Maria da Encarnação; soror Maria 
de Jesus; Nuno Mascarenhas Pessanha; Francisco Mendes de Góis; João de 
Reboredo e Távora Cardim; soror Margarida do Espírito Santo; a duquesa de 
Arcos; o doutor Manuel Borges de Cerqueira; João Paes do Amaral; João Guedes 
Coutinho; o doutor João da Silva Ferreira; o desembargador Manuel Mendes de 
Carvalho; Manuel Antônio de Sampaio; o conde de Alva, [D. João de Sousa e 
Ataíde]; D. João de Aguilar Mexia; o doutor Antônio Gomes de Albuquerque; o 
desembargador José Vaz de Carvalho; o provincial da Ordem de Nossa Senhora do 
Monte do Carmo; Manuel Caetano Lopes de Lavre; o visconde de Barbacena, [Luís 
Xavier Furtado de Mendonça]; a prioresa do convento de Nossa Senhora da 
Conceição dos Cardais; o coronel Manuel da Maia; e soror Joana Evangelista, 
prioresa do convento do Santíssimo Sacramento. Tratando sobretudo de negócios 
eclesiásticos e despachos individuais, mas também de assuntos militares e de cariz 
naval, com referências ao despacho de frotas e comboios para o Maranhão e para a 
Índia. 
Obs.: encontra-se no final desde conjunto a minuta de uma carta, sem data, do 
mesmo cardeal a D: João V, sobre o provimento de lugares de Letras. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 14. 
 

15-  ����1732, Agosto, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V], informando sobre as 
despesas que se costumavam fazer com as naus que iam a Angola levar os 
governadores, e o que se costumava adiantar a estes dos seus soldos, como 
também a despesa da nau que ia despachada para a Bahia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 15. 
 

16-  ����[post. 1733, Abril, 2 – 1738, Julho, 31], [Salvador], Rio Grande de São Pedro 
OFÍCIOS (2) ao [governador do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade], o 
primeiro, do [governador de Minas Gerais, André de Melo e Castro], dando-lhe os 
parabéns pela nomeação para o seu novo posto e comentando as últimas notícias 
da Corte; e o segundo, de João de Távora, rogando a proteção do governador para 
ir servir outra vez na ilha de Santa Catarina. 
Obs.: o primeiro ofício, incompleto, contém referências à morte do conde de 
Pombeiro, [D. Pedro de Castelo Branco da Cunha Correia e Meneses], ocorrida em 
2 de Abril de 1733, e do marquês de Abrantes, [D. Rodrigo Anes de Sá Almeida e 
Meneses], ocorrida em 30 de Outubro de 1733. D. Francisco de Almeida, sobrinho 
do remetente, é filho de D. Maria Josefa de Melo Corte Real e de D. Luís de 
Almeida, capitão de cavalos, cf. D. Antônio Caetano de Sousa, Memórias Históricas e 
Genealógicas dos Grandes de Portugal, cap. dos condes de Galveias. Para João de 
Távora, ver também AHU_CU_019, Cx. 1-A, D. 24. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 16. 
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17-  1734, Setembro, 2, Lisboa 
PORTARIA subscrita pelo [secretário de Estado] Diogo de Mendonça Corte Real, 
dando conta da mercê de trinta mil réis de tença efetiva, assente nos almoxarifados 
do Reino, a favor do alferes Pedro da Costa Bequino, que, entre outros serviços, 
acompanhara a cerimônia da troca das princesas em 1729. 
Obs.: tem assento de se ter passado carta de padrão de doze mil réis de tença, com 
o hábito de Cristo, a 23 de Setembro de 1734. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 17. 
 

18-  1736 
CONTRATO de sociedade (minuta) para a exploração das minas do Reino. 
Anexo: representação (minuta). 
Obs.: a data consta do corpo do texto do contrato. A representação encontra-se em 
francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 18. 
 

19-  1737, Julho, 20 – 1738, Setembro, 3, [Lisboa] 
AVISOS (2) ao cardeal [D. João] da Mota [e Silva], o primeiro, [do secretário do rei 
D. João V], beneficiado Antônio Batista, encaminhando as contas do guarda-mor 
do sal de Setúbal a respeito dos lastros dos navios que iam a esse porto; e o 
segundo, do padre Luís Gonzaga, [S.J.], remetendo, para lhe dar parecer, uma 
petição de D. Afonso Manuel de Meneses. 
Anexos: aviso, escrito e aviso (minuta). 
Obs.: para o guarda-mor do sal de Setúbal, ver também AHU_CU_Reino, Cx. 125, 
pasta 23 (o segundo documento). 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 19. 
 

20-  ����[post. 1737?] 
CARTA PARTICULAR [do soldado] Francisco Xavier ao sargento-mor de dragões 
e comandante [do regimento?], reclamando do castigo a que fora submetido depois 
de haver dado uma pancada a um índio que o descompusera “com razões 
descomedidas”. 
Obs.: os regimentos de dragões foram sendo criados no Brasil ao longo do século 
XVIII. A data indicada é a do seu aparecimento no Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 20. 
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21-  [post. 1738, Março, 18, Lisboa] 
REQUERIMENTOS (2) do conde meirinho-mor, [D. Manuel de Assis Mascarenhas, 
conde de Óbidos], ao rei [D. João V], solicitando, no primeiro, três ou quatro anos 
de moratória no pagamento das dívidas da sua casa, devido às despesas que 
deverá efetuar com o seu casamento; e no segundo, licença e faculdade para 
obrigar ao pagamento das arras de sua futura esposa os bens de um morgado, até à 
quantia de oito mil cruzados anuais. 
Obs.: o cargo de meirinho-mor foi da casa dos condes de Sabugal até à morte de D. 
Francisco de Castelo Branco, 2.º conde, tendo então passado para os condes de 
Óbidos. A data indicada para estes requerimentos é a da morte de D. José 
Mascarenhas, filho herdeiro de D. Manuel de Assis Mascarenhas e de D. Helena de 
Lorena, que falecera em 5 de Janeiro de 1738. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 21. 
 

22-  [post. 1738, Setembro, 7] – [post. 1740, Dezembro, 13], [Lisboa] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João V], o primeiro, do reposteiro da Câmara 
Real, João Henriques de Novais, alegando já estar sangrado para ir às Caldas da 
Rainha, e solicitando o pagamento da ajuda de custo que nesse caso se dava; e o 
segundo, de frei João Correia de Santa Teresa, religioso da Ordem de Nossa 
Senhora do Monte Carmelo e conventual de Lisboa, que se queixava de ser 
perseguido por alegada simpatia por uma das facções internas da ordem, e 
solicitava a restituição ao seu convento de origem. 
Anexos: atestado, certidões e cartas particulares. 
Obs.: uma das peças está assinalada com sinete do cônego notário apostólico. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 22. 
 

23-  1738, Novembro, 27 – 1745, Novembro, 23, [Lisboa] 
AVISOS (7) ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], Pedro da Mota e Silva, o 
primeiro, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Antônio Guedes Pereira, para serem reencaminhadas ao seu irmão, 
cardeal [D. João da Mota e Silva], duas cartas do auditor do núncio; o segundo e o 
sétimo, do padre João Batista Carbone, [S.J.], comunicando, respectivamente, a 
necessidade de se avisar o guarda-mor do sal de Setúbal para que suspenda 
qualquer tipo de procedimento contra os provedores e mais irmãos da capela do 
Corpo Santo da mesma vila, e a decisão de continuar o ordenado de cem mil réis 
ao mestre espingardeiro da Casa do príncipe [do Brasil, D. José]; e os restantes, do 
[do secretário do rei D. João V], beneficiado Antônio Batista, remetendo processos 
para consulta, com referências expressas a D. Francisco de Noronha e Abranches, 
filho do conde de Valadares, [D. Miguel Luís de Meneses], e cônego da Basílica 
Patriarcal; e ao desembargador Manuel da Costa Moreira. 
Anexo: escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 23. 
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24-  ����1739, Maio, 3 – 1745, Novembro, 16, [Lisboa] 
OFÍCIOS (8) ao [secretário de Estado do Reino e Mercês, Pedro da Mota e Silva], o 
primeiro e o sétimo, do cardeal patriarca [D. Tomás de Almeida], informando ter 
ordenado três dias de preces pela saúde do infante D. Antônio, e solicitando 
instruções quanto ao modo de tratar as recolhidas do convento de Santa Mónica 
[da cidade de Lisboa], que se recusavam a pagar o piso estipulado pela sua 
prioresa; o segundo, do [escudeiro fidalgo da Casa Real e serventuário do ofício de 
escrivão do Cível da cidade do Porto], Caetano de Sousa e Andrade, explicando a 
sua intervenção no trâmite da consulta do Desembargo do Paço sobre a petição de 
um cunhado; o terceiro, do [oficial-maior da Secretaria de Estado do Reino e 
Mercês], Jerônimo Godinho de Niza, sobre o despacho do requerimento de D. 
Isabel Tomásia de Moura e dos serviços do desembargador da [Relação] da Bahia, 
Manuel Luís Pires; o quarto, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], Antônio Guedes Pereira, sobre o despacho de uma 
berlinda mandada vir de Paris para o [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra], Marco Antônio de Azevedo Coutinho; o quinto, do 
[prior da Ordem de Cristo], frei Feliciano de Nossa Senhora, sobre diversos 
assuntos referentes ao governo da sua religião, e especificamente a respeito dos 
achaques de frei Rafael do Coração de Jesus, filho do conde de Alvor, [Bernardo 
Filipe Neri de Távora]; o sexto, do padre João Batista Carbone, [S.J.], na seqüência 
das informações prestadas pelo [ministro português junto à Santa Sé], [Manuel 
Pereira de] Sampaio, sobre os religiosos de São João de Deus e do Carmo do Rio de 
Janeiro; e o oitavo, de Lourenço Lopes França, sobre o despacho do sogro, Antônio 
da Rocha Preto. 
Obs.: encontra-se junto destes ofícios um escrito sem data, do cardeal patriarca a 
frei Marcos Pinheiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 24. 
 

25-  1739, Agosto, 27, Borba 
CARTA PARTICULAR do padre Antônio Quadrado da Silveira a Antônio Lopes 
de Sampaio, [familiar do secretário de Estado do Reino e Mercês, Pedro da Mota e 
Silva], sobre a eleição da irmandade local do Santíssimo Sacramento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 25. 
 

26-  1739, Setembro, 24 – Outubro, 4, [Lisboa] 
RECIBOS e OFÍCIOS (9) dando conta da entrega de cartas régias com a notícia do 
nascimento da infanta [D. Maria Francisca Doroteia, filha dos príncipes do Brasil]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 26. 
 

27-  [post. 1740, Maio, 24] 
REQUERIMENTO da câmara da vila de Setúbal ao rei [D. João V] rogando serem 
retirados das casas dos seus moradores os soldados ali assistentes. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 27. 
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28-  1741, Março, 27 – 1745, Março, 25, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Antônio Guedes Pereira, ao cardeal [D. João] da Mota [e Silva], o 
primeiro, encaminhando um requerimento do capitão corsário Martim de Perita [?] 
e um aviso do marquês de Marialva, [D. Diogo de Noronha], sobre ofício do 
coronel Francisco Ferrão de Castelo Branco; o segundo, sobre o comando da nau 
de viagem para a Índia; o terceiro, sobre o despacho de fazendas e cabedais para o 
mesmo destino; e o quarto, encaminhando consulta [sobre requerimento] de José 
Teles de Meneses e um rol das ajudas de custo concedidas a algumas das pessoas 
que haviam passado a servir no Estado da Índia em 1733. 
Anexos: ofício, requerimento. 
Obs.: encontra-se também nesta pasta uma relação nominal de padres, sem data. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 28. 
 

29-  1741, Outubro, 17-18, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Antônio Guedes Pereira, o primeiro, do [provedor dos Armazéns 
da Guiné e Índia], Fernando de Larre, remetendo os nomes de um corsário inglês e 
sua presa [castelhana]; e o segundo, do marquês de Marialva, [D. Diogo de 
Noronha], encaminhando ofícios do ajudante encarregado do governo da torre de 
Belém sobre o mesmo assunto. 
Anexos: informação e ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 29. 
 

30-  ����1743, Novembro, 7, [Lisboa] 
ESCRITO do [serventuário do ofício de secretário da Junta dos Três Estados], João 
dos Santos Leite Bressane, ao [secretário do Conselho Ultramarino], Manuel 
Caetano Lopes de Lavre, para que sejam expedidas as ordens necessárias à 
avaliação do ofício de escrivão da Correição e Ouvidoria-Geral do Rio de Janeiro, 
requerida por Antônio Velasco de Távora. 
Obs.: despacho do Conselho Ultramarino no verso com ordens para o ouvidor-
geral do Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 30. 
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31-  ����1744, Maio, 22 – 1755, Fevereiro, 16, Lisboa 
CERTIDÕES, INFORMAÇÕES e CONHECIMENTOS relativos ao despacho de 
navios para o Ultramar; entre os nomeados, constam: o iate “Nossa Senhora do 
Porto” (para o Rio de Janeiro), o navio “Nossa Senhora do Pilar e Fortaleza” 
(também para o Rio), o navio “Nossa Senhora do Bom Sucesso e Santo Estêvão” 
(para Angola), o navio “Nossa Senhora da Penha de França e Santo Antônio e 
Almas” (para o Rio de Janeiro), o navio “Nossa Senhora da Pena e São Francisco” 
(para a Bahia), o navio “Nossa Senhora da Guia e São João e Marcos” (para a 
Bahia), o navio “Nossa Senhora da Penha de França e Rainha de Nantes” (para a 
Bahia, por duas vezes), o navio “Nossa Senhora da Conceição [e] Lusitânia” (para 
a Bahia), a nau “São José e São João de Deus” (para o Rio de Janeiro), o navio 
“Santa Ana e São Francisco Xavier” (para a Bahia), o navio “Santa Teresa e Nossa 
Senhora do Monte do Carmo” (para a Bahia), o navio “Nossa Senhora da 
Conceição e São José e São Frutuoso” (para o Rio de Janeiro) e o navio “Nossa 
Senhora das Candeias e Santo António” (para a Bahia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 31. 
 

32-  ����1744, Agosto, 29, Lisboa 
DECRETO (cópia) do rei [D. João V], ordenando a constituição de um padrão de 
juro de setenta mil cruzados, à razão de cinco por cento, a favor de D. Isabel Maria 
Teixeira Chaves, pela cessão que lhe fizera seu tio, Francisco de Avilez Ramos, do 
resultado de uma ação que trazia pelo valor de um ofício no Estado da Índia. 
Obs.: D. Isabel Maria Teixeira Chaves era esposa de Alexandre de Gusmão, 
diplomata e membro do Conselho Ultramarino, natural do Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 32. 
 

33-  1744, Outubro, 28 – 1745, Agosto, 31, [Lisboa] 
AVISOS (2) do [secretário de Estado do Reino e Mercês, Pedro da Mota e Silva], o 
primeiro, ao [conselheiro da Fazenda] Diogo de Mendonça Corte Real, solicitando 
a remessa de todos os papéis de José Cardoso, que servia um dos ofícios de capataz 
da arrumação da casa grande da Alfândega de Lisboa, entre outros assuntos; e o 
segundo, ao [procurador da Fazenda] José Vaz de Carvalho, remetendo, para 
parecer, duas consultas da Mesa de Consciência e Ordens. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 33. 
 

34-  ����1746, Maio, 8, Lisboa 
OFÍCIO do cardeal [D. João] da Mota [e Silva] ao [governador e capitão-general do 
Rio de Janeiro], Gomes Freire de Andrade, sobre diversos assuntos referentes à 
administração das capitanias do sul do Brasil, incluindo uma eventual reforma da 
capitação, e dando andamento aos pedidos de recomendação de Francisco Xavier 
Ferraz de Oliveira, José Antônio de Macedo e do doutor Manuel Ribeiro de 
Carvalho. 
Anexos: requerimentos. 
Obs.: mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 34. 
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35-  ����[post. 1746, Julho, 5] 
ESCRITO anônimo [dirigido a um secretário de Estado], solicitando o 
reencaminhamento de um ofício do conde vice-rei do Brasil [André de Melo e 
Castro, conde das Galveias] sobre o desejo de retorno a Portugal do 
desembargador da Bahia Acúrsio José de Magalhães. 
Obs.: para a datação, tomou-se como referência a nomeação do referido 
desembargador para o Tribunal da Relação da Bahia, cf. Stuart Schwartz, 
Sovereignty and society in Colonial Brazil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 35. 
 

36-  1748, Março, 18-23, Lisboa 
RELAÇÕES (3) subscritas pelo [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Guerra], Marco Antônio de Azevedo Coutinho, dando conta dos gastos com o 
socorro militar enviado para o Estado da Índia na monção de 1748. 
Anexos: relação e lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 36. 
 

37-  ����1750, Fevereiro, 13- Março, 24, Guaratinguetá, Mariana, Santos 
OFÍCIOS (3) ao [governador do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade], o 
primeiro, de Antônio Galvão de França, encaminhando notícias de São Paulo; o 
segundo, do [intendente da Fazenda Real de Mariana], Domingos Pinheiro, sobre o 
rendimento dos escravos; e o terceiro, do [juiz de fora da praça de Santos], 
[bacharel] João Vieira de Andrade, desejando boa Páscoa e comentando uma conta 
anterior da câmara de São Vicente, com a sugestão de que no acontecimento 
estivera envolvido [o antigo governador de São Paulo], D. Luís Mascarenhas. 
Obs.: o primeiro documento encontra-se em mau estado, com prejuízo do texto; do 
mesmo remetente, ver também AHU_CU_023_01, Cx. 20, D. 1944. Para a 
identificação do segundo, ver AHU_CU_011, Cx. 58, D. 46. Sobre o terceiro, ver 
AHU_CU_023_01, Cx. 17, D. 1672 e AHU_CU_023, Cx. 4, D. 247. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 37. 
 

38-  ����[post. 1755, Maio, Lisboa] 
INFORMAÇÃO do Conselho Ultramarino sobre os serviços de Luís Manuel de 
Azevedo, que em 1753 fora destacado para a praça do Rio Grande, integrando 
depois a expedição enviada para a divisão da América Meridional. 
Obs.: mau estado, com prejuízo do texto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 38. 
 

39-  [post. 1755, Novembro, Lisboa] 
DESPACHO de um secretário de Estado, para se procurarem plantas 
[arquitetônicas do paço ducal] de Vila Viçosa e as ordens circulares para os 
pagamentos [das obras] de Mafra. 
Obs.: respondido no próprio. O secretário de Estado em questão pode ser Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 39. 
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40-  [post. 1760, Julho] 
AUTO DE DEFESA (cópia) de Nicolò Pagliarini, subscrito pelo advogado Filippo 
Barberi, em processo referente à impressão de libelos anti-jesuíticos. 
Obs.: documento em italiano. A data indicada é a da saída de Roma do ministro 
português Francisco de Almada e Mendonça, na seqüência da quebra de relações 
com a Santa Sé. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 40. 
 

41-  [1760-1785] 
APONTAMENTOS (minuta) [de Aires de Sá e Melo] sobre a história da Lusitânia, 
a partir de autores romanos. 
Obs.: documento incompleto; ver AHU_CU_Reino, Cx. 1-A, pasta 75. Os anos 
extremos do intervalo indicado correspondem, respectivamente, ao início da 
missão de Aires de Sá e Melo junto da corte de Nápoles e à sua morte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 41. 
 

42-  [post. 1763] – [post. 1767, Maio, 9] 
MEMÓRIAS (2) [na caligrafia de Aires de Sá e Melo], a primeira, sobre a população 
da cidade e reino de Nápoles; e a segunda, sobre as razões da perseguição movida 
por várias cortes da Europa contra a Companhia de Jesus. 
Obs.: a segunda memória encontra-se em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 42. 
 

43-  ����1766, Abril, 9, [Lisboa] 
RELAÇÃO de consultas do Conselho Ultramarino relativas à concessão de hábitos 
de cavaleiro da Ordem de Cristo que baixaram resolutas pelo rei [D. José I]. Entre 
os despachados, constam: Antônio José Vitoriano Borges da Fonseca, o tenente 
Antônio Rebelo de Matos, João Nunes da Fonseca Galvão e Antônio da Costa. Dois 
deles com serviços em Pernambuco. 
Obs.: mau estado, aparentemente sem prejuízo do texto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 43. 
 

44-  [post. 1770, Julho] 
MEMÓRIA do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro], sobre as relações de Portugal com as 
Províncias Unidas, desde finais do século XVII até o período imediatamente 
posterior à assinatura da Paz de Utrecht. 
Anexo: minuta (do punho de Martinho de Melo e Castro). 
Obs.: em certa medida, trata-se de um resumo da parte inicial do ofício de 18 de 
Outubro de 1753 para Sebastião José de Carvalho e Melo, de que existe registro na 
Cx. 60 do Reino. A data sugerida é a do começo das funções de Martinho de Melo e 
Castro como secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 44. 
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45-  ����1777, Agosto, 19, Rio de Janeiro 
CARTA PARTICULAR de monsieur Demille [?] à esposa, relatando a sua viagem a 
partir da região do Rio da Prata depois da entrada das forças de D. Pedro de 
Cevallos na Colônia do Sacramento. 
Anexo: carta particular. 
Obs.: documento em francês; com restos de lacre. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 45. 
 

46-  [post. 1780, Julho, 27] 
LEMBRETE relativo a consultas ou extratos de processos retirados para leitura. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 46. 
 

47-  1782, Abril, 28, [Lisboa] 
OFÍCIO do [ministro provincial] frei Alexandre da Encarnação Garcia, [OFM], ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
Martinho de Melo e Castro ?], encaminhando relação impressa do resultado do 
último capítulo intermédio da Província dos Algarves. 
Anexo: relação (impressa). 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 47. 
 

48-  1784, Junho, 30, [Lisboa] 
ESCRITO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Martinho de Melo Castro, ao [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra], Aires de Sá e Melo, sobre as pensões dos sacerdotes e 
leigos da extinta Companhia de Jesus [assistentes em Roma]. 
Anexos: relação, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 48. 
 

49-  1786, Maio, 2, Montalegre 
CARTA (cópia) do juiz de fora de Montalegre, Miguel Pereira de Barros, à rainha 
[D. Maria I], informando sobre a repartição dos terrenos baldios, a que procedera 
por ordem do intendente-geral da Polícia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 49. 
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50-  1787, Agosto, 14-17, Lisboa, Vila Viçosa 
OFÍCIOS (2), o primeiro, do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário da 
Inglaterra em Lisboa], Robert Walpole, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos], [Martinho] de Melo [e Castro], sobre a revisão 
da sentença passada contra o capitão [inglês] André Gray, responsável pela 
captura de um patacho espanhol denominado “São José e Santelmo”; e o segundo, 
do [governador de Armas do Alentejo, visconde da Lourinhã, Manuel Bernardo 
[de Melo e Castro], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, Martinho de Melo e Castro], seu irmão, encaminhando cópia de um 
ofício do intendente-geral da Polícia, [Diogo Inácio de Pina Manique], sobre o 
provimentos de munições de boca para as tropas daquela província. 
Anexo: ofício (cópia). 
Obs.: um documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 50. 
 

51-  1789 
RELAÇÕES (4 pastas) de despesas da legação de Portugal junto da Santa Sé, [no 
ministério de D. João de Almeida de Melo e Castro]. 
Obs.: cada pasta é composta por várias unidades, contendo dezenas de relações, 
recibos e apontamentos. Em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 51. 
 

52-  1791, Agosto, 3, Lisboa 
CARTA do desembargador corregedor da comarca de Bragança, Miguel Pereira de 
Barros, à rainha [D. Maria I], lembrando os serviços prestados na qualidade de juiz 
de fora, e rogando que lhe fosse conferida a mesma autoridade que antes tivera, 
para o feliz desempenho de suas novas funções. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 52. 
 

53-  1792, Outubro, 25 – 1794, Fevereiro, 15, [Londres] 
ESCRITOS (9) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros da Inglaterra, 
barão de Grenville], lorde [William Wyndham], ou da sua parte, ao [enviado 
extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em Londres], cavaleiro [D. 
João] de Almeida [de Melo e Castro], referentes a negócios marítimos, ao despacho 
de correios e aos sucessos da guerra na Europa. 
Anexos: escritos (5) e capilha. 
Obs.: em francês e inglês; os anexos são respostas de D. João de Almeida de Melo e 
Castro e não se encontram datados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 53. 
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54-  ����[post. 1796, Setembro, 13] – 1807, Setembro, 9, [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) o primeiro, do [antigo construtor do Arsenal da Marinha], José de 
Sousa Palher, reclamando do tratamento que terá recebido de D. Rodrigo [de 
Sousa Coutinho], no que respeita ao desempenho das suas funções; e os quatro 
restantes, do [secretário de Estado da Fazenda], Luís de Vasconcelos e Sousa, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
tratando, respectivamente: do sustento dos cativos portugueses em Argel; do 
pedido de serventia vitalícia do secretário do governo do Estado do Brasil, Manuel 
de Jesus Valdetaro; da necessidade de fazer aplicar um orçamento mensal às 
atividades da Marinha; e do pagamento dos soldos do comandante da praça de 
Bissau, Manuel Pinto de Gouveia. 
Anexos: consulta, requerimento (cópia), informação e lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 54. 
 

55-  [post. 1801, Janeiro, 6] – [post. 1828, Maio, 30] 
LEMBRETES (5) o primeiro, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], ao oficial-maior João Filipe da Fonseca; o segundo e o 
terceiro, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], sobre 
requerimentos de Nogueira & Companhia e de José Caetano Catraeiro, 
respectivamente; o quarto e o quinto, provavelmente produzidos no âmbito das 
atividades da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, relativos 
aos requerimentos de Bento Joaquim Teles de Meneses e de Gonçalo Joaquim de 
Almeida Sousa e Sá Batista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 55. 
 

56-  ����1811, Agosto, 2 – [ant. 1819, Dezembro, 11] 
REQUERIMENTOS (5), o primeiro, de D. Micaela Joaquina Valente, viúva do 
capitão de fragata Manuel Ribeiro Valente, ao príncipe regente [D. João], 
solicitando que o seu filho, Manuel Sabino Valente, preso por homicídio no 
Presídio da Trafaria e sentenciado em dez anos de degredo para o Rio de Janeiro, 
possa cumprir sua pena na qualidade de cadete; e os quatro restantes, ao rei [D. 
João VI]: o primeiro, de José Miguel Caetano de Prata [sic], filho do brigadeiro 
Henrique de Pratt, solicitando autorização para assentar praça na Brigada Real da 
Marinha; o segundo, do escriturário supranumerário do almoxarifado dos 
Armazéns da Guiné, Índia e Armada, José Maria Maurity, solicitando uma 
gratificação anual pelo expediente que assegura na mesa da Intendência da 
Marinha; o terceiro, do oficial da secretaria da Junta da Saúde Pública, João 
Ricardo Fernandes Seara, solicitando a possibilidade de continuar a exercer o seu 
ofício, apesar dos achaques de que sofre; e o quarto, do marinheiro Joaquim de 
Santiago, morador na cidade do Porto, para ser isento do Real Serviço. 
Anexos: requerimento, certidão, atestado e recibo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 56. 
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57-  [ca. 1813] – [1814, Fevereiro, 15] 
ESCRITOS (3) da Secretaria [de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos em Portugal], o primeiro, sobre a emissão de passaportes para a 
família do recém-nomeado governador de Cabo Verde [Antônio Pusich?], que 
deveria seguir viagem na charrua “Princesa Real”; o segundo, sobre 
correspondência enviada ao [embaixador de Portugal em Inglaterra], conde do 
Funchal, [D. Domingos Antônio de Sousa Coutinho], solicitando apoio do governo 
de Inglaterra à navegação portuguesa; e o terceiro, sobre a instância a que cabia 
apreciar as causas dos empregados civis e operários do Arsenal da Marinha, 
relativas a delitos cometidos no mesmo Arsenal. 
Anexo: lembrete e ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 57. 
 

58-  1813, Julho, 12, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e 
Resende, ao Principal Sousa [José Antônio de Meneses e Sousa], restituindo um 
requerimento do negociante Antônio Alves da Silva Brito, e comunicando que por 
este não ter concorrido com a quantia prevista para a paz com Argel, não parecia 
conveniente o deferimento da sua pretensão. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 58. 
 

59-  1813, Novembro, 12, [Lisboa] 
CARTA (cópia) do Governo de Portugal ao príncipe regente [D. João], informando 
favoravelmente os requerimentos de José Marinha [Maria?] de Oliveira Nazaré, 
que solicitava a sobrevivência do lugar de administrador dos Pinhais Reais de 
Leiria e Vieira, e do capitão da Brigada Real da Marinha José Maria Ribeiro de 
Oliveira Pacheco, que pretendia o posto de sargento-mor agregado, bem como o 
pedido de certidão do tenente-coronel de Cavalaria Francisco Antônio Marques 
Giraldes, entre outros assuntos. 
Obs.: sobre o primeiro requerente aparece em documentos do Conselho 
Ultramarino – Vários, caixa 22 como José Maria de Oliveira Nazaré e o segundo 
como capitão da Brigada Real da Marinha do Rio de Janeiro, José Maria Ribeiro 
Gouveia Pacheco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 59. 
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60-  1813, Novembro, 17 – 1814, Julho, 3, [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e 
Resende, o primeiro e o quarto, do chefe de divisão José Joaquim da Rosa Coelho, 
recapitulando a forma como dera cumprimento às ordens recebidas do Quartel-
General Português, no tempo em que estivera recolhido no porto de Santander; o 
segundo, de frei José de Santo Antônio Moura, [da Ordem Terceira de São 
Francisco], dando conta de conversa que tivera com o inglês Gerald Gould, para o 
despacho de negócio pendente em Argel; o terceiro, de Francisco Sodré, 
recomendando um requerimento de Pedro Francisco Natário [?], residente em 
Leiria; o quinto, do [intendente do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] 
May, sobre desentendimento havido no Armazém do Aparelho entre dois 
marinheiros do troço do mar; e o sexto, de Pedro Luís Lequen, informando sobre a 
remessa de prisioneiros portugueses. 
Anexos: ofícios (cópias), ofício (extrato), ofício e relação. 
Obs.: o extrato encontra-se em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 60. 
 

61-  [ant. 1814, Janeiro, 12] – [ant. 1819, Agosto, 19] 
REQUERIMENTOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto 
de Sá e Resende, o primeiro, do [negociante] Antônio Soares Franco, solicitando as 
ordens necessárias para lhe serem entregues os gêneros que embarcara na fragata 
“Amazona”; o segundo, do capitão-de-mar-e-guerra José Maria Monteiro, para que 
se lhe restituísse uma carta recebida do tenente-general governador de Gibraltar; o 
terceiro, do cabo de esquadra Tito Lívio de Mendonça, solicitando as necessárias 
ordens para dispensa do serviço do seu regimento, de modo a poder freqüentar o 
1.º ano do curso de Fortificação Militar, na Real Academia; e o quarto, de José 
Maria de Sousa, reiterando o seu interesse por um dos lugares vagos na Real 
Academia de Construção; e REPRESENTAÇÃO dos oficiais portugueses cativos 
em Argel (o capitão-tenente João Afonso Neto, o primeiro-tenente do mar 
Domingos Ramires Esquivel, o segundo-tenente do mar João José Fernandes de 
Andrade e o voluntário da Real Armada Domingos Luís Lopes de Torres), 
solicitando a intervenção do [mesmo secretário de Estado], no sentido de verem 
diminuídas as privações a que se achavam sujeitos. 
Anexos: aviso (minuta). 
Obs.: um dos requerimentos e a representação não têm data. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 61. 
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62-  1814, Outubro, 6, Lisboa – [post. 1818] 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e 
Resende], o primeiro, do doutor José Castro Barreto, informando sobre o soldado 
Francisco Manuel, do regimento de Cavalaria n.º 2, julgado incapaz para o serviço 
por moléstia crônica no peito; e o segundo, de José Pedro Xavier, solicitando 
despacho favorável às suas pretensões. 
Anexos: ofícios. 
Obs.: o segundo documento foi datado pela marca de água. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 62. 
 

63-  1814, Março, 10, [Lisboa] 
ESCRITOS (3) os dois primeiros, de Antônio Pires Álvares de Miranda, do 
Conselho do Almirantado, remetendo [à Secretaria de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos] um requerimento do juiz, vereadores e 
procurador da câmara do Porto, no qual solicitavam a conservação da regalia de 
poderem prover os pilotos práticos da barra da mesma cidade; informando sobre a 
forma de publicar uma portaria; e dando conta do seu estado de saúde. O terceiro, 
ao [oficial da mesma Secretaria], Caetano José Ribeiro, sobre despacho de correios. 
Anexos: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 63. 
 

64-  Sem data 
Fragmentos. 
Obs.: na sua maior parte, trata-se de documentos do século XVIII. 
AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 64. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 133 (1817-1818) 
N.º de pastas descritas: 17 
Assuntos: Superintendência Geral dos Contrabandos no Algarve; apreensão de embarcações 
sem documentos legais; rondas para apreensão de contrabando. 
 

1-  
 

1817, Dezembro, 9-17, Porto Franco 
OFÍCIOS (3) do [delegado da Superintendência Geral dos Contrabandos] capitão 
de fragata, Teodoro José Laurentino, ao [governador do Reino, secretário da 
Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre os trabalhos realizados pelas 
embarcações de ronda, apreendendo os barcos que conduziam mercadorias sem 
guia e sobre despesas daquela Repartição.   
Anexos: relação, mapa, ofícios (cópias) informação (minuta).  
AHU_CU_Reino, Cx. 133, pasta 1. 
 

2-  1818, Janeiro, 2-31 [Porto Franco] 
MAPAS diários (31) das rondas noturnas no mês de janeiro, das embarcações da 
Superintendência Geral dos Contrabandos, assinados pelo seu delegado, capitão 
de fragata, Teodoro José Laurentino, designando as várias praias percorridas e as 
principais ocorrências.  
AHU_CU_Reino, Cx. 133, pasta 2. 
 

3-  1818, Janeiro, 2-17, Porto Franco 
OFÍCIOS (8) do [delegado da Superintendência Geral dos Contrabandos] capitão 
de fragata, Teodoro José Laurentino, ao [governador do Reino, secretário da 
Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, tratando, o primeiro, sobre um escaler 
que lhe fora enviado pelo inspetor do Arsenal; o segundo, sobre as embarcações e 
suas tripulações que vieram para empregarem-se nas rondas noturnas; o terceiro, 
encaminhando o mapa das apreensões feitas, constando quais eram as 
mercadorias, a embarcação e a quem eram remetidas; o quarto, sobre a solicitação 
de uma embarcação, por parte do Real Contrato do Tabaco; o quinto, sobre o 
pedido de armas, setenta espadas, para guarnecerem as embarcações da 
Repartição, no Algarve; o sexto, solicitando lista de todas as embarcações 
apreendidas por aqueles serviços;  o sétimo, sobre as tropas enviadas àquela 
Repartição, pelo general das armas para atender o pedido do corregedor do Bairro 
de Belém; o oitavo, sobre o dinheiro e o trigo apreendido, a entrega ao escrivão da 
tomadia, da parte que lhe cabia, a remessa das cópias dos ofícios do comandante 
da Escuna Ninfa, Luís Antônio de Macedo e do administrador do terreiro, acerca 
destas matérias. 
Anexos: mapas, ofício, ofício (cópia) lembrete, informação (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 133, pasta 3. 
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4-  1818, Janeiro, 20-30, Porto Franco 
OFÍCIOS (8) do [delegado da Superintendência Geral dos Contrabandos] capitão 
de fragata, Teodoro José Laurentino, ao [governador do Reino, secretário da 
Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, o primeiro, sobre os pagamentos aos 
patrões de embarcações e remadores; o segundo, encaminhando um ofício do 
comandante da Escuna Ninfa sobre uns homens suspeitos que tinha encontrado 
junto ao Forte de Santa Marta e que haviam fugido; o terceiro, sobre a entrega de 
bacamartes a seu ajudante, o primeiro tenente, Lourenço Germack Posollo; o 
quarto, sobre o fato da Nau do Contrato do Tabaco não ter pedido auxílio da tropa, 
como já tinha sido exposto por lei; o quinto, sobre a embarcação que tinha ido em 
auxílio ao dono da Fábrica da Cordoaria; o sexto, sobre o auxílio pedido pelo 
agente de polícia, Francisco Benedito Ferrugento; o sétimo, sobre o pedido de 
auxílio, mal fundamentado, de Maria da Conceição, que estava trabalhando na 
Casa da Guarda daquela Repartição, que também servia de cozinha para os 
“algarves” que chegavam do mar; o oitavo, explicando que, devido a uma queda, 
não tinha condições para trabalhar, estando em seu lugar o seu ajudante, o 
primeiro tenente, Lourenço Germack Posollo. 
Anexos: ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 133, pasta 4. 
 

5-  1818, Fevereiro, 2-28 
MAPAS diários (28) das rondas noturnas no mês de fevereiro, das embarcações da 
Superintendência Geral dos Contrabandos, assinados pelo seu delegado, o capitão 
de fragata, Teodoro José Laurentino, designando as várias praias percorridas e as 
principais ocorrências.  
AHU_CU_Reino, Cx. 133, pasta 5. 
 

6-  1818, Fevereiro, 2-25, Porto Franco 
OFÍCIOS (7) do [delegado da Superintendência Geral dos Contrabandos] capitão 
de fragata, Teodoro José Laurentino, ao [governador do Reino, secretário da 
Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, o primeiro, sobre a apreensão de um bote 
que navegava sem documentação;  o segundo e o quinto, encaminhando o mapa 
mensal das tomadias; o terceiro, sobre uma ocorrência em um bote entre um 
catraieiro e um marinheiro inglês; o quarto, sobre um desentendimento entre o 
patrão de uma embarcação e o escrivão do Contrato do Tabaco; o sexto, sobre o 
emprego de agente desta Delegação, pedido por  Francisco Benedito Ferrugento; o 
sétimo, sobre a petição de Gregorio Gomes Arouca para que lhe restituíssem o 
bote, pois sua inocência tinha sido demonstrada no incidente com uns arraises que 
tinham sido presos. 
Anexos: ofícios (cópia), infomações (minutas) mapas, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 133, pasta 6. 
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7-  1818, Março, 6-17, Porto Franco 
OFÍCIOS (6) do [delegado da Superintendência Geral dos Contrabandos] capitão 
de fragata, Teodoro José Laurentino, ao [governador do Reino, secretário da 
Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, o primeiro, sobre a apreensão de uma 
falua e duas fragatas que levavam gêneros sem despachos legais, e comentando 
sobre irregularidades na troca de ofícios entre autoridades daquela Repartição; o 
segundo, encaminhando o mapa mensal das tomadias; o terceiro e o quarto, 
encaminhando os termos de ocorrências que tinham existido durante a ronda dos 
soldados encarregados dela; o quinto, sobre a apreensão de um bote, informando 
que o soldado que comandava a patrulha tinha acabado por ferir um catraieiro; o 
sexto, sobre a nomeação de um oficial da Brigada Real da Marinha, que vinha para 
aquela Repartição, a fim de trabalhar na ronda noturna. 
Anexos: informação, despachos, termos de ocorrências, lembretes, carta, termos 
(cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 133, pasta 7. 
 

8-  1818, Março, 24-31, Porto Franco 
OFÍCIOS (5) do [delegado da Superintendência Geral dos Contrabandos] capitão 
de fragata, Teodoro José Laurentino, ao [governador do Reino, secretário da 
Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, o primeiro, encaminhando cópia do 
ofício que tinha recebido do general das Armas da Corte e do tenente coronel, 
comandante do Batalhão de Caçadores, sobre os soldados que trabalhavam na 
ronda do Porto; o segundo, sobre a prisão de catraieiros que tinham furtado remos 
de uma lancha inglesa; o terceiro, informando favoravelmente o requerimento de 
Joana Maria, que defendia a conduta de seu marido [Antônio Joaquim] dono de 
um bote que havia sido apreendido pelo tenente Alexandre Evaristo de Lemos, 
que tinha sido preso e recrutado para o serviço da Nau D. João VI; o quarto, sobre 
o funcionamento das rondas noturnas; o quinto, remetendo o mapa mensal das 
tomadias.  
Anexos: ofícios (cópias) informação (minuta) mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 133, pasta 8. 
 

9-  1818, Março, 1-31 
MAPAS diários (28) das rondas noturnas no mês de março, das embarcações da 
Superintendência Geral dos Contrabandos, assinados pelo seu delegado, o capitão 
de fragata, Teodoro José Laurentino, designando as várias praias percorridas e as 
principais ocorrências. 
AHU_CU_Reino, Cx. 133, pasta 9. 
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10-  1818, Abril, 1-23, Porto Franco 
OFÍCIOS (11) do [delegado da Superintendência Geral dos Contrabandos] capitão 
de fragata, Teodoro José Laurentino, ao [governador do Reino, secretário da 
Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, o primeiro, remetendo presos que 
haviam roubado remos de uma lancha inglesa; o segundo, sobre catraieiros feridos 
por soldados da ronda; o terceiro, sobre o pedido de uma deligência feito por 
oficiais do Contrato do Tabaco; o quarto, sobre oficiais da Marinha à serviço 
daquela Repartição; o quinto, sobre um bote de um maltês que continha 
mercadorias roubadas de um navio inglês; o sexto, sobre um dinheiro que tinha a 
receber respeitante às tomadias; o sétimo, sobre a deficiência de alojamento no 
Algarve para os funcionários daquela Repartição; o oitavo, sobre os contrabandos 
transportados pelo Escaler da Junta do Tabaco; o nono, sobre o transporte de pipas 
de vinho para armazéns; o décimo, defendendo-se de acusações, informando seus 
motivos para não receber os ofícios do seu superior num local que não fosse de 
trabalho, e encaminhando a carta ao rei [D. João VI] do desembargador, 
superintendente Geral dos Contrabandos, João Manuel Guerreiro de Amorim, na 
qual se queixava do signatário; o décimo primeiro, sobre a necessidade de 
consertos em alguns escaleres daquela Repartição. 
Anexos: lembretes, informações (minutas) requerimento, termos (cópias) ofícios 
(cópias) carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 133, pasta 10. 
 

11-  1818, Abril, 2-30 
MAPAS diários (31) das rondas noturnas no mês de abril, das embarcações da 
Superintendência Geral dos Contrabandos, assinados pelo seu delegado, capitão 
de fragata, Teodoro José Laurentino, designando as várias praias percorridas e as 
principais ocorrências 
AHU_CU_Reino, Cx. 133, pasta 11. 
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12-  1818, Maio, 1-9, Porto Franco 
OFÍCIOS (10) do [delegado da Superintendência Geral dos Contrabandos] capitão 
de fragata, Teodoro José Laurentino, ao [governador do Reino, secretário da 
Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, o primeiro, comunicando a prisão do 
anspeçada, José Vieira, por incorreções na forma como se comportava na ronda; o 
segundo, encaminhando o mapa mensal das tomadias; o terceiro, o oitavo e o 
nono, sobre a apreensão de uma canoa que estava atracada com um bergantim 
francês pertencente ao contrabandista Joaquim Espanhol; o quarto, sobre as 
despesas feitas pelo agente Francisco Benedito Ferrugento; o quinto, sobre a canoa 
a serviço do ministro inglês em Portugal; o sexto, para que se passasse ordens ao 
brigadeiro Duarte José Fava; o sétimo e o décimo, sobre a tomadia feita a uma 
fragata de moios de trigo. 
Anexos: escrito, termos (cópias) mapa, ofícios, informação, lembretes, 
requerimento, informações (minutas).  
 AHU_CU_Reino, Cx. 133, pasta 12. 
 

13-  1818, Maio, 2-31 
MAPAS diários (31) das rondas noturnas no mês de maio, das embarcações da 
Superintendência Geral dos Contrabandos, assinados pelo  seu delegado, o capitão 
de fragata, Teodoro José Laurentino, designando as várias praias percorridas e as 
principais ocorrências 
AHU_CU_Reino, Cx. 133, pasta 13. 
 

14-  1818, Maio, 12-30, Porto Franco 
OFÍCIOS (7) do [delegado da Superintendência Geral dos Contrabandos] capitão 
de fragata, Teodoro José Laurentino, ao [governador do Reino, secretário da 
Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, o primeiro, remetendo ofício do 
desembargador do Paço, Manuel Antônio da Fonseca e Gouveia, sobre a vigilância 
contra o contrabando sobre a carga do Bergantim Benjamim; o segundo e o 
terceiro, sobre a apreensão de um bote no Sítio da Pampulha, e o requerimento de 
João Caetano; o quarto, sobre a ocorrência da prisão de pessoas embriagadas; o 
quinto e o sétimo, sobre apurar-se os fatos narrados pelo marquês de Abrantes 
relativos ao seu escaler; o sexto, solicitando que se providenciasse enxergas para 
que os oficiais da Marinha à serviço daquela Repartição pudessem dormir. 
Anexos: lembrete, avisos, ofício (cópia) informações (minutas) requerimentos, 
cartas, termos (cópias). 
 AHU_CU_Reino, Cx. 133, pasta 14. 
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15-  1818, Junho, 1-12, Porto Franco 
OFÍCIOS (6) do [delegado da Superintendência Geral dos Contrabandos] capitão 
de fragata, Teodoro José Laurentino, ao [governador do Reino, secretário da 
Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, o primeiro, sobre a petição de Francisco 
Benedito Ferrugento, e as embarcações dos contrabandistas José da Barca, Joaquim 
Espanhol, Francisco Sampaio, José da Cunha e outros, que estavam ancoradas na 
Praia de Santos; o segundo e o terceiro, sobre apreensão de um bote que levava 
gêneros sem despacho; o quarto, sobre a saída do brigue francês, Benjamim, que 
tinha sido acusado de trazer contrabando; o quinto, sobre o requerimento de 
Antônio Caetano pedindo a restituição de sua canoa, que havia sido apreendida; o 
sexto, sobre a apreensão de um bote com dois indivíduos que se diziam 
funcionários do Contrato do Tabaco. 
Anexos: informações (minutas) lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 133, pasta 15. 
 

16-  1818, Junho, 17-30, Porto Franco 
OFÍCIOS (7) do [delegado da Superintendência Geral dos Contrabandos] capitão 
de fragata, Teodoro José Laurentino, ao [governador do Reino, secretário da 
Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, o primeiro, sobre a apreensão de um bote 
com dois indivíduos que se diziam funcionários do Contrato do Tabaco; o 
segundo, sobre a entrega de uma viga que tinha sido achada na Praia de Santos 
pelo patrão do 6º Escaler daquela Repartição, porque já havia passado quatro 
meses, sem que seu dono aparecesse; o terceiro, sobre a apreensão do bote de João 
da Velha, que negociava trigo contrabandeado; o quarto, sobre a informação que 
lhe tinha sido passada por seu ajudante Lourenço Germack Possolo, a respeito do 
exame que os contratadores do Real Contrato do Tabaco iriam fazer no Iate Real, 
chegado de Gilbraltar; o quinto, sobre a repartição que iria ser feita entre os 
apreensores do trigo e do milho contrabandeados; o sexto, sobre o requerimento de 
José Maria para que lhe fosse restituído um bote, pois julgava injusta a sua 
apreensão; o sétimo, sobre uma diligência feita pelo Contrato do Tabaco, levando 
oito soldados e um cabo, que tinham apreendido junto à Vila de Santarém, quatro 
caixotes de tabaco em pó contrabandeados. 
Anexos: informações (minutas) aviso, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 133, pasta 16. 
 

17-  1818, Junho, 3-30 
MAPAS diários (29) das rondas noturnas no mês de junho, das embarcações da 
Superintendência Geral dos Contrabandos, assinados pelo seu delegado, o capitão 
de fragata, Teodoro José Laurentino, designando as várias praias percorridas e as 
principais ocorrências. 
AHU_CU_Reino, Cx. 133, pasta 17. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 140 (1819-1828) 
Nº de pastas descritas: 12 
Assuntos: minutas dos avisos e ofícios expedidos pela Secretaria dos Negócios da Marinha e 
Ultramar sobre: preparação e partida de navios para o Brasil e não só; permissão de 
transporte de pessoas para a Corte no Rio de Janeiro; concessão de baixas e pagamento de 
soldos a marinheiros, grumetes e demais empregados nas diversas embarcações; substituição 
ou compra de materiais para a Marinha. 
 

1-  1819, Dezembro, 23 – 1820, Janeiro, 20 [Lisboa] 
AVISOS E OFÍCIOS (31) do [secretário da Marinha e Ultramar e da Guerra e dos 
Negócios Estrangeiros] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, 
dirigidos ao conde Alexandre Gervazoni, ao [intendente do Arsenal da Marinha] 
Carlos [Félix Geraldes] May, a Manuel Lopes de Figueiredo, ao vice-almirante 
[conselheiro do Conselho do Almirantado], Pedro de Mendonça de Moura, a Pedro 
de Mariz de Sousa Sarmento, a Antônio Félix da Fonseca, a José Xavier Bressane 
Leite, a Jacinto Ferreira Picão, entre outros, sobre: um plano de compra de 
embarcações de guerra austríacas sitas no Estaleiro do Porto de Veneza, 
preparação e partida da nau “Vasco da Gama”, estado das bandeiras e galhardetes 
do Telégrafo de Almada, pagamentos à guarnição da fragata “Princesa Real”, 
concessão de baixa ao marinheiro João Antônio e ao grumete Antônio da Costa, 
abono de comedorias e soldo ao tenente graduado, Luís José da Silva, promoção 
do físico-mor da Armada Real, Luís José Lança, ao posto de capitão de mar e 
guerra, entre outros assuntos. 
Anexos: lembretes. 
Obs.: os documentos são minutas e para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 140, pasta 1. 
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2-  � 1820, Janeiro, 23- 31 [Lisboa] 
AVISOS E OFÍCIOS (32) do [secretário da Marinha e Ultramar e da Guerra e dos 
Negócios Estrangeiros] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, 
dirigidos a Jacinto Ferreira Picão, a Manuel Lopes de Figueiredo, ao [conselheiro 
do Conselho do Almirantado], Pedro de Mendonça de Moura, ao [presidente da 
Junta da Saúde Pública] marquês de Tancos [D. Duarte Manuel de Meneses e 
Noronha] ao [intendente do Arsenal da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May, a 
Antônio Félix da Fonseca, a José Maria Monteiro, ao Conselho do Almirantado, a 
Pedro Mariz de Sousa Sarmento, entre outros, sobre: medidas para que houvesse 
uma rápida correspondência com o cônsul em Cádis, a viagem para o Rio de 
Janeiro do marquês de Grimaldi, enviado extraordinário e ministro 
plenipotenciário do rei da Sardenha, com a família, a permissão de ida para o Rio 
de Janeiro do doutor Manuel Inácio Pereira Cabral e do capitão de fragata da 
Armada Real, Joaquim Manuel Mendes, a preparação e partida do bergantim 
“Infante D. Miguel”, e as baixas de José Domingues, Antônio Alves Ferreira, 
Nicolau da Cruz de Almeida e José Tomé, entre outros assuntos. 
Obs.: os documentos são minutas e para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 140, pasta 2. 
 

3-  � 1820, Fevereiro, 3- 10 [Lisboa] 
AVISOS E OFÍCIOS (30) do [secretário da Marinha e Ultramar e da Guerra e dos 
Negócios Estrangeiros] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, 
dirigidos ao Conselho do Almirantado, a Sebastião José Baptista, a Antônio Félix 
da Fonseca, a Manuel Lopes de Figueiredo, a João Feliciano Pereira, a Pedro Mariz 
de Sousa Sarmento, a José Maria Monteiro, entre outros, sobre: a portaria de 
extinção da Delegação dos Contrabandos, permissão para João Baptista da Silva e 
mais pessoas irem para a Corte do Rio de Janeiro a bordo da escuna “Leopoldina”, 
envio de enxertos de árvores, entrega de panos no Arsenal da Marinha, 
autorização de ida para a Corte do Rio de Janeiro ao músico Laureti, ao moço de 
água do Paço, José Antônio das Neves, e a uma criada de José da Esperança, 
suspensão do abono ao coronel Francisco Caetano Freire de Andrade, a baixa do 
marinheiro Antônio Ferreira e mais soldados, entre outros assuntos. 
Anexos: lembretes. 
Obs.: os documentos são minutas e para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 140, pasta  3. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

4-  � 1820, Fevereiro, 10- 16 [Lisboa] 
AVISOS E OFÍCIOS (35) do [secretário da Marinha e Ultramar e da Guerra e dos 
Negócios Estrangeiros] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, 
dirigidos ao Conselho do Almirantado, à Junta da Fazenda da Marinha, a Pedro de 
Miranda de Moura, a Manuel Lopes de Figueiredo, ao [intendente do Arsenal da 
Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May, a José Maria Monteiro, a Pedro Mariz de 
Sousa Sarmento, a Antônio Félix da Fonseca, entre outros, sobre: a baixa dos 
grumetes José Francisco, Antônio Ferreira, Manuel Antônio, e Antônio José da 
Silva, a saída da nau “Vasco da Gama” e do navio “Gentil Americano”, a 
guarnição do navio “Pernambucano”, a autorização de viagem a João de Oliveira 
Nobre e ao bacharel Antônio de Almeida e Silva para a Corte, entre outros 
assuntos. 
Anexos: lembretes, certidão, petição. 
Obs.: os documentos são minutas e para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 140, pasta 4. 
 

5-  � 1820, Fevereiro, 16- 29 [Lisboa] 
AVISOS E OFÍCIOS (35) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, dirigidos ao 
[intendente do Arsenal da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May, à Junta da 
Fazenda da Marinha, a Manuel Lopes de Figueiredo, a José Jacinto Ferreira Picão, a 
Antônio Joaquim de Oliveira, a Antônio Félix da Fonseca, ao [capitão de fragata] 
Teodoro José Laurentino, a Pedro Mariz de Sousa Sarmento, entre outros, sobre: o 
assentamento do soldo de Manuel Joaquim de Castro, capitão da brigada Real da 
Marinha, a baixa de João Vicente, tesoureiro da Bula da Cruzada, o destino de 
alguns barris de vaca salgada, do depósito de mantimentos da marinha, o auxílio 
ao navio “Carlota”, que vinha da Bahia, a ida para a Corte no Rio de Janeiro de 
parte do contingente dos regimentos, o envio de mantimentos para a nau “Vasco 
da Gama” e o navio “Gentil Americano”, o pagamento dos mantimentos do 
marinheiro Policarpo Fernandes, entre outros assuntos. 
Anexos: lembretes. 
Obs.: os documentos são minutas e para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 140, pasta 5. 
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6-  � 1820, Março, 1- 15 [Lisboa] 
AVISOS E OFÍCIOS (35) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, dirigidos a 
Manuel Lopes de Figueiredo, a Manuel Pedro de Carvalho, ao Conselho do 
Almirantado, a Antônio Félix da Fonseca, ao [capitão de fragata] Teodoro José 
Laurentino, a Pedro Mariz de Sousa Sarmento, ao [intendente do Arsenal da 
Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May, à Junta da Fazenda da Marinha, entre 
outros, sobre: a ida para o Brasil, da mulher e filhos do capitão engenheiro 
Francisco Pedro Arbues Moreira, a ida do bergantim “Reino Unido” para Cabo 
Verde, o pagamento de soldos aos soldados da corveta “Calipso”, do brigue “Tejo” 
e da escuna “Constância”, a ida da escuna “Dourado” para o Ceará, a guarnição do 
bergantim “Infante D. Miguel” e da escuna “Ninfa”, entre outros assuntos. 
Anexos: lembretes. 
Obs.: os documentos são minutas e para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 140, pasta 6. 
 

7-  � 1820, Março, 15- 29 [Lisboa] 
AVISOS E OFÍCIOS (36) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, dirigidos ao 
[presidente da Junta da Saúde Pública] marquês de Tancos [D. Duarte Manuel de 
Meneses e Noronha] ao [intendente do Arsenal da Marinha] Carlos [Félix 
Geraldes] May, ao [conselheiro do Conselho do Almirantado], Pedro de Mendonça 
de Moura, a Pedro Mariz de Sousa Sarmento, a Antônio Félix da Fonseca, entre 
outros, enviando os requerimentos do negociante João Gonçalves Marques, de João 
Simões, de João Antônio Rebelo Bacelar, de Matias José da Silveira à Corporação 
Marítima da Ericeira, para que essa dê seus pareceres; sobre artigos a enviar ao 
Pará, pagamento de soldos em atraso, guarnição do navio “Ásia Grande”, partida 
da corveta “Calipso” e brigue “Tejo” e a ida dos iates “S. Martinho” e “Santo 
Antônio” para recolha de madeiras. 
Anexos: lembretes. 
Obs.: os documentos são minutas e para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 140, pasta 7. 
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8-  1820, Abril, 1- 30 [Lisboa] 
AVISOS E OFÍCIOS (47) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, dirigidos à 
Junta da Fazenda da Marinha, ao [intendente do Arsenal da Marinha] Carlos [Félix 
Geraldes] May, a Pedro Mariz de Sousa Sarmento, ao Conselho do Almirantado, a 
Antônio Félix da Fonseca, ao [capitão de fragata] Teodoro José Laurentino, entre 
outros, sobre: o empréstimo de artilharia para o navio “Conde dos Arcos”, o 
tratamento de doentes napolitanos presos no Hospital de Santa Clara, a pintura do 
brigue Escuna, a nomeação do capelão do Presídio da Trafaria, a baixa do soldado 
João José de Sousa, o lançamento da fragatinha “Lealdade”, a admissão nas 
oficinas da Marinha de alunos da Casa Pia, entre outros assuntos. 
Anexos: lembretes. 
Obs.: os documentos são minutas e para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 140, pasta 8. 
 

9-  � 1820, Maio, 1- 31 [Lisboa] 
AVISOS E OFÍCIOS (44) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, dirigidos à 
Junta da Fazenda da Marinha, ao auditor geral da Marinha, a Manuel Lopes de 
Figueiredo, ao [intendente do Arsenal da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May, a 
Jacinto Ferreira Picão, a Cipriano Ribeiro Freire, ao marquês de Borba, entre 
outros, acerca de requerimentos e petições, entre eles, os de José Correia Lobato, 
Jerónimo d’Arantes, Manuel de Sousa Lobo, Francisco de Assis Bolonha, Mariano 
José Lucas, Custódio da Cruz, entre outros assuntos, sobre o pagamento do frete 
no navio inglês Practige, a João Fletcher, o patrulhamento da Costa, a compra de 
tabaco de fumo, a compra de linhos para a Cordoaria, a ida de pedra para obras 
em Pernambuco e Rio de Janeiro, e de degredados napolitanos para o Rio de 
Janeiro. 
Anexos: lembretes. 
Obs.: os documentos são minutas e para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 140, pasta 9. 
 

10-  1820, Junho, 8, Lisboa – 1820, Agosto, 27, Lisboa  
LEMBRETES (9) relativos a requerimentos de funcionários (ou parentes dos 
mesmos) da Brigada Real da Marinha, da Armada Real, da Intendência da 
Marinha, entre eles, do sapateiro Joaquim da Silva, do soldado João de Melo 
Gouveia, da viúva Ana Rosa, e sobrinha D. Maria Libânia Delfim, de um oficial. 
Obs.: Os documentos estão dentro de uma capilha da época que diz “Novembro”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 140, pasta 10. 
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11-  1820, Outubro, 30 [Lisboa] 
LEMBRETES (23) relativos a requerimentos de funcionários (ou candidatos) do 
Arsenal da Marinha, do Laboratório do Forte de São Paulo (Santa Apolônia) da 
Escola do Corpo da Marinha Real, do Hospital Real da Marinha, tais como, do 
ferreiro Jerónimo Rodrigues da Fonseca, do artífice Bento Alves de Moura, do 
estudante Antônio Calisto Soares, do cirurgião José Luís da Silva Franco, do 
funileiro Antônio Moreira, entre outros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 140, pasta 11. 
 

12-  1828, Fevereiro, 29, Lisboa 
CARTA RÉGIA do infante regente [D. Miguel] nomeando o Duque de Cadaval [D. 
Nuno Caetano Álvares Pereira de Melo] como seu ministro assistente ao despacho. 
Obs.: esta carta encontra-se em 88 exemplares. 
AHU_CU_Reino, Cx. 140, pasta 12. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 145 (1801-1803) 
N.º de pastas descritas: 11 
Assuntos: degredos para o Ultramar; correio marítimo; Presídio da Trafaria; correspondência 
da Secretaria de Estado da Marinha para autoridades no Ultramar (Brasil, África, Madeira). 
 

1-  1801, Junho, 14 [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado da Fazenda e presidente do Real Erário] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] sobre a reorganização da administração da Marinha, que segundo o 
secretário, deveria ser dividida em duas partes: a militar e a da fazenda, sendo 
atribuída à Junta da Fazenda todos as funções que eram exercidas pela Fazenda da 
Marinha, e ao ministro de Estado da Repartição, o posto de presidente de ambos os 
tribunais (Militar e Fazenda). 
AHU_CU_Reino, Cx. 145, pasta 1. 
 

2-  1801, Setembro, 10, Lisboa 
AUTO de devassa do desembargador auditor geral da Marinha, Joaquim Alberto 
Jorge pelo furto feito no Presídio da Trafaria a Lourenço José Amorim Bandeira. 
Anexo: escritos 
AHU_CU_Reino, Cx. 145, pasta 2. 
 

3-  1802, Abril, 13- 1802, Novembro [Lisboa] 
ESCRITOS (3) do [capitão de mar e Guerra e comandante do Presídio da Trafaria] 
António Paulo da Costa ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar] João Felipe da Fonseca, o primeiro, sobre o dinheiro necessário para 
aprontar os casais [que partiriam para o Ultramar] o segundo, informando o 
requerimento do soldado condenado ao degredo em Moçambique, Manuel José, o 
terceiro, do João Felipe da Fonseca, sobre as ordens que tinham sido expedidas 
para o conserto no Presídio da Trafaria. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 145, pasta 3. 
 

4-  � 1802, Junho, 27 – 1802, Agosto, 31, Trafaria 
OFÍCIOS (5) do [capitão de mar e guerra, comandante do Presídio da Trafaria] 
António Paulo da Costa ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, visconde de Anadia, D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] o primeiro, sobre a análise que tinha feito do terreno da Torre Velha, 
considerando-o incapaz para edificações; os demais sobre presos de levas, 
mulheres presas, seus filhos, casais que se encontravam no Presídio da Trafaria e 
que tinham sido condenados ao degredo para o Ultramar, nomeadamente a Índia 
Angola Benguela, Rio Negro, Santa Catarina, Cacheu. 
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 145, pasta 4. 
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5-  � 1802, Agosto, 25- 1802, Novembro, 28, Trafaria 
RELAÇÕES (5) do [capitão de mar e guerra, comandante do Presídio da Trafaria] 
António Paulo da Costa ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, visconde de Anadia, D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] sobre presos de levas, mulheres presas, seus filhos, casais que se 
encontravam no Presídio da Trafaria e que tinham sido condenados ao degrado 
para o ultramar, nomeadamente Angola, Cabo Verde, Rio Negro, Santa Catarina, 
Benguela, Pará, Bissau. 
Anexo: listas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 145, pasta 5. 

6-   
� 1802, Setembro, 2 – 1802, Setembro, 30, Trafaria 

OFÍCIOS (9) do [capitão de mar e guerra, comandante do Presídio da Trafaria] 
António Paulo da Costa ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, visconde de Anadia, D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] remetendo mapas e relações das pessoas que se encontravam naquele 
Presídio; sobre soldados que foram remetidos ao Presídio da Trafaria com o 
objetivo de serem condenados ao degredo para o ultramar; informando os 
requerimentos de António Botelho de Moura Palha Salgado, Félix Caetano, 
António José de Andrade e Francisco João de Azevedo; sobre presos de levas, 
soldados, mulheres presas, seus filhos, e casais que tinham sido condenados ao 
degredo no Ultramar, nomeadamente em Angola, Benguela, no Pará, em Santa 
Catarina, e Cabo Verde. 
Anexo: relações, listas, escritos, lembretes, requerimentos e ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 145, pasta 6. 
 

7-  � 1802, Outubro, 1 - 1802, Outubro, 30, Trafaria 
OFÍCIOS (9) do [capitão de mar e guerra, comandante do Presídio da Trafaria] 
António Paulo da Costa ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, visconde de Anadia, D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] sobre soldados e presos que tinham sido remetidos ao Presídio da Trafaria, 
condenados ao degredo para o Ultramar; informando os requerimentos de Manuel 
José, Amaro José, João de Deus; remetendo listas sobre os presos de levas, 
soldados, mulheres presas, seus filhos, e casais que tinham sido condenados ao 
degredo no Ultramar, nomeadamente Angola, Santa Catarina, Cabo Verde, Bissau, 
Rio Negro, São Tomé, Cacheu, Ilha Terceira, Cabo Verde, Ilha de Fernando de 
Noronha, Índia, entre outros locais. 
Anexo: relações, listas, lembretes, requerimentos e ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 145, pasta 7. 
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8-  � 1802, Novembro, 11- 1802, Novembro, 29, Trafaria 
OFÍCIOS (5) do [capitão de mar e guerra, comandante do Presídio da Trafaria] 
António Paulo da Costa ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, visconde de Anadia, D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] sobre a chegada do guarda-mor da Saúde com o seu escrivão, o guarda 
bandeira, José Cezon, com o objectivo de verificarem as acomodações do presídio; 
sobre os soldados e presos que foram remetidos para o Presídio da Trafaria; 
informando o falecimento no hospital da dita prisão do soldado José Manuel de 
Sousa da Silva, que tinha sido sentenciado ao degredo por seis anos na Índia; 
informando o requerimento de António José da Silva; enviando relações dos presos 
de levas, soldados, mulheres presas, seus filhos, e casais condenados ao degredo 
no Ultramar, nomeadamente Angola, Santa Catarina, Cabo Verde, Rio Negro, São 
Tomé, Cacheu, Índia, Moçambique, Ilha Terceira, Pedras Negras e Bissau. 
Anexo: relações, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 145, pasta 8. 
 

9-  1802, Dezembro, 15, Trafaria 
INVENTÁRIO feito por Fernando António sobre tudo o que tinha encontrado no 
Presídio da Trafaria pertencente às diversas repartições, entre elas, a da Marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 145, pasta 9. 
 

10-  � 1803, Janeiro, 13 - 1803, Dezembro, 7, Lisboa 
LISTAS (4) de João Crisóstomo, das cartas que foram entregues no correio 
marítimo para serem enviadas para os governadores-gerais de Angola, Maranhão, 
Pernambuco, Paraíba, Pará, Moçambique, Funchal, Cabo Verde (Santiago) ao vice-
rei do Rio de Janeiro, ao governador de São Paulo, e ao bispo da Ilha da Madeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 145, pasta 10. 
 

11-  1803, Abril, 1- 1804, Janeiro, 5, Lisboa 
MAPAS (5) do balanço da receita e despesa do correio marítimo, referente ao valor 
das cartas, ao prêmio dos seguros, entre outras despesas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 145, pasta 11. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 146 (1801-1802) 
N.º de pastas descritas: 11 
Assuntos: presos do Presídio da Trafaria condenados ao degredo no Ultramar; soldados que 
se encontravam no mesmo Presídio para guarnecerem as naus que passavam para o 
Ultramar; soldados arregimentados, presos de levas e casais que passavam para Índia, 
Moçambique, Angola, Santa Catarina, Pará, Mato Grosso, Rio Negro, Cabo Verde, Cacheu, 
Bissau, Rios de Sena, Rio Grande de São Pedro, Pedras de Ancoche, entre outros locais; 
presos com penas comutadas para servirem no Arsenal da Marinha e na Real Fábrica da 
Cordoaria. 
 

1-  � 1801, Maio, 20, Trafaria – 1802, Julho, 16, Trafaria 
RELAÇÕES (4) e LISTAS (10) dos presos que se encontravam no Presídio da 
Trafaria para embarcarem nos navios da Armada Real para serem marinheiros; 
das praças pertencentes às guarnições da fragata “Princesa da Beira” e bergantim 
“Lebre”; dos soldados arregimentados, presos de levas e casais que passavam 
para Índia, Moçambique, Angola, Santa Catarina, Pará, Mato Grosso, Rio Negro, 
Cabo Verde, Cacheu, Bissau, Rios de Sena, Rio Grande de São Pedro, Pedras de 
Ancoche, entre outros locais. 
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 146, pasta 1. 
 

2-  � 1801, Junho, 18, Trafaria – Agosto, 24, Trafaria 
OFÍCIOS (5) do capitão-de-mar-e-guerra, comandante [do Presídio da Trafaria] 
Antônio Paulo da Costa ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] sobre a comutação do degredo de Francisco Durão, sentenciado para 
Bissau; sobre os marinheiros e grumetes que passaram para a fragata São João 
Príncipe; confirmando que Francisco Rocha Rego e Custódio Ferreira Dias 
padeciam de moléstias; encaminhando um memorial com os seus serviços; 
remetendo relação dos praças doentes da fragata Ulisses, vinda do Pará, e que 
deram entrada no hospital do Presídio. 
Anexo: escrito, ofícios, atestados, relação, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 146, pasta 2. 
 

3-  [post. 1801, Julho, 16] – [ant. 1802, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTOS (2) ao príncipe regente [D. João] o primeiro do capitão-de-
mar-e-guerra, comandante do Presídio da Trafaria, Antônio Paulo da Costa, 
solicitando o lugar de chefe de divisão da Real Armada em remuneração dos 
serviços prestados; o segundo, de Teotônio José dos Santos, solicitando certidão 
do decreto que o nomeou ajudante do comandante do Presídio da Trafaria. 
Anexo: certidões, cartas patentes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 146, pasta 3. 
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4-  � 1802, Janeiro, 9, Trafaria – Fevereiro, 26, Trafaria 
OFÍCIOS (8) do capitão-de-mar-e-guerra, comandante [do Presídio da Trafaria] 
Antônio Paulo da Costa ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] sobre a devassa tirada a Lourenço José de Amorim Bandeira por conta de 
um furto que praticou; informando o requerimento de Joaquina Luísa, casada 
com Antônio Gonçalves da Fonseca, que pedia a comutação do degredo para a 
Real Fábrica da Cordoaria; informando o requerimento de Isabel Gonçalves, que 
solicitava acompanhar seu marido José Antônio no degredo para Angola; o 
quinto, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João 
Filipe da Fonseca, sobre as ajudas de custo para aprontar os casais que passariam 
para o Ultramar; sobre os casais remetidos ao Pará e os degredados já embarcados 
para a Índia; sobre suas sugestões para diminuir a despesa com a segurança dos 
presos; informando os presos que tinha recebido no dia 25 de Fevereiro, do juiz 
dos degredados, que solicitava que os enviasse com brevidade aos seus destinos. 
Anexo: ofício, precatório, lembretes, requerimentos, relações, lista, atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 146, pasta 4. 
 

5-  1802, Março, 4-14, Trafaria 
OFÍCIOS (6) do capitão-de-mar-e-guerra, comandante [do Presídio da Trafaria], 
Antônio Paulo da Costa ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] sobre ter recebido Helena da Cruz no dito Presídio, para que ela pudesse 
acompanhar seu marido Joaquim José de Oliveira, sentenciado ao degredo em 
Angola; o segundo, informando o requerimento de Vitorino José Pinto, que não 
pôde ser embarcado para a Índia devido às moléstias das quais padecia; o 
terceiro, sobre ter recebido os soldados voluntários da Casa da Índia; o quarto, 
sobre ter remetido o preso Vitorino José para a galé da Real Fábrica da Cordoaria; 
sobre os presos vindos das cadeias da Relação do Porto e sobre a chegada do 
sargento-mor, Silvestre Ferreira da Cruz, que ficaria no destacamento que 
guarnecia o dito Presídio; o sexto, sobre a chegada de um soldado voluntário da 
Casa da Índia e os presos enviados pela Real Fábrica da Cordoaria. 
Anexo: listas, lembretes, requerimento, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 146, pasta 5. 
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6-  � 1802, Março, 16-31, Trafaria 
OFÍCIOS (6) do capitão-de-mar-e-guerra, comandante [do Presídio da Trafaria] 
Antônio Paulo da Costa ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] remetendo listas e relações dos presos e casais que embarcaram na charrua 
Princesa Real com destino a Angola, Santa Catarina, Rio grande de São Pedro, 
ilhas Brava e do Fogo; sobre os doentes que recebeu no Presídio, remetidos pelos 
navios que se achavam no Estreito e pelo bergantim Real João; informando o 
requerimento de Maria Madalena do Rosário; acusando o recebimento de 
soldados voluntários para o Estado da Índia e dos presos remetidos pela cadeia 
do Limoeiro; remetendo certidão do hospital do Presídio, que mostrava o estado 
dos doentes lá internados; informando o requerimento do preso Tomé Migon, 
que solicitava ser reconduzido ao regimento de Peniche. 
Anexo: listas, relações, atestado, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 146, pasta 6. 
 

7-  � 1802, Abril, 1, Trafaria – [1802, Abril, 12, Lisboa] 
OFÍCIOS (5) e ESCRITO do capitão-de-mar-e-guerra, comandante [do Presídio da 
Trafaria] Antônio Paulo da Costa ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e 
Souto Maior] o último do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar] João Filipe da Fonseca; sobre a portaria que ordenava que remetesse as 
suas respectivas divisões, os soldados que tinham desembarcado da fragata Fênix 
e bergantim Real João; informando o falecimento do grumete do bergantim 
Voador, José Joaquim de Jesus; sobre o pedido do irlandês Guilherme Archard, 
preso e destinado a ir servir na Índia, que solicitava ser batizado; informando o 
requerimento de Manuel Mendes que pretendia ser sargento da Casa da Índia; 
sobre os marinheiros Francisco Gomes e Antônio José, que faleceram no hospital 
do Presídio, remetendo listas de soldados e presos que passaram para Índia, 
Moçambique, Rios de Sena, Angola, Pará, Santa Catarina, Rio Grande de São 
Pedro, Cabo Verde, Cacheu, Bissau, São Tomé, entre outros locais; e o último 
sobre a falta de informação acerca do preso Antônio Preso, também conhecido 
como “o inglês”.  
Anexo: relações, listas, lembrete, requerimento, certidão 
AHU_CU_Reino, Cx. 146, pasta 7. 
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8-  1802, Abril, 18-30, Trafaria 
OFÍCIOS (6) do capitão-de-mar-e-guerra, comandante [do Presídio da Trafaria] 
Antônio Paulo da Costa ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] sobre o comandante da nau de viagem da Índia não ter recebido às praças 
destinadas a servirem na sua nau; acusando o recebimento de presos vindos das 
cadeias do Porto; sobre ter recapturado Manuel Luís Gonçalves, como lhe tinha 
sido ordenado; acusando o recebimento de três soldados do Regimento de 
Cavalaria da Casa da Índia; informando que tinha entrado no Presídio como 
prisioneiro, um soldado do regimento de Infantaria de Viana; acusando o 
recebimento de um soldado do Regimento de Infantaria de Tavira, enviado pela 
Casa da Índia. 
Anexo: listas e relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 146, pasta 8. 
 

9-  � 1802, Maio, 2-22, Trafaria 
OFÍCIOS (11) do capitão-de-mar-e-guerra, comandante [do Presídio da Trafaria] 
Antônio Paulo da Costa ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] acusando o recebimento dos marinheiros para a Esquadra do Estreito; 
informando o requerimento de Maria Joana, condenada ao degredo no Pará; 
acusando o recebimento de soldados do Regimento de Infantaria da Praça de 
Almada; sobre as praças remetidas do Arsenal da Marinha para serem 
embarcadas na fragata Tétis; acusando o recebimento de um soldado do 
Regimento de Peniche; informando o requerimento de José Marques; informando 
o de Rosa Maria, que solicitava a soltura do seu noivo Simão Rochas; informando 
a soltura do sargento de mar e guerra, Antônio José Vieira, e que tinha remetido 
para a Cadeia do Limoeiro, o preso Francisco da Silva, condenado ao degredo na 
Índia; os demais sobre o recebimento de soldados, a ordem para que recebesse a 
equipagem de dois iates, informando que Nicolau Woolfe tinha se convertido ao 
catolicismo, que tinha recebido presos do juiz dos degredados, ao qual enviava 
lista. 
Anexo: lembrete, relações, listas, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 146, pasta 9. 
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10-  1802, Junho, 1-28, Trafaria 
OFÍCIOS (7) do capitão-de-mar-e-guerra, comandante [do Presídio da Trafaria] 
Antônio Paulo da Costa ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] sobre a tripulação que tinha mandado embarcar na fragata Tétis; 
informando o requerimento da espanhola Rosinda Cavalcanti, condenada ao 
degredo em Cacheu; sobre o requerimento do preso José Garcia, que pedia ser 
solto por ter conseguido um mandado de um desembargador conservador; 
acusando o recebimento de presos das cadeias do Limoeiro; sobre ter libertado o 
calceta José Garcia e ter enviado para a Real Cordoaria, a prisioneira Maria Rosa, 
que tinha recebido comutação de pena; sobre os presos enviados pelo auditor 
geral da Marinha para serem colocados no serviço das embarcações; acusando o 
recebimento do preso Vicente de Sales e de um soldado do Regimento de Peniche, 
Manuel Cardoso. 
Anexo: lembrete, requerimentos, escrito, certidões, listas, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 146, pasta 10. 
 

11-  1802, Julho, 2 – Agosto, 5, Trafaria 
OFÍCIOS (9) do capitão-de-mar-e-guerra, comandante [do Presídio da Trafaria] 
Antônio Paulo da Costa ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] acusando o recebimento de presos vindos das cadeias do Porto; sobre o 
processo do preso Manuel Luís Gonçalves e o furto praticado pelo calceta 
Lourenço José de Amorim Bandeira; acusando o recebimento de militares vindos 
da Casa da Índia e do Arsenal da Marinha, bem como, informando ter remetido 
para a Real Fábrica da Cordoaria, 24 presos; informando ter embarcado o preso 
Brás Antônio na escuna “Ligeira” para passar ao seu degredo em Cacheu e não 
ter remetido o soldado Tomé Mignon para o Quartel do Regimento de Peniche 
por estar doente; acusando o recebimento de presos vindos das cadeias do 
Limoeiro; sobre o cumprimento do aviso para soltar Antônio Francisco Monteiro; 
sobre a ordem para enviar o preso Manuel Luís Gonçalves ao juízo competente 
para ser julgado por novos crimes. 
Anexo: listas, relações, despacho, requerimentos, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 146, pasta 11. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 147 (1803-1834) 
Nº de pastas descritas: 12 
Assuntos: solicitações de postos na carreira militar ou no serviço público; queixas contra 
cidadãos ou autoridades; pedidos de passaportes para saída de Portugal; isenção de 
pagamento de direito de carga, por parte das embarcações que faziam sua primeira viagem. 
 

1-  � [post. 1803, Abril, 15] - 1827, Março, 23 [Lisboa] 
REQUERIMENTOS (7) seis deles a D. João, sendo que os três primeiros dirigidos 
ao príncipe regente, os demais ao rei [D. João VI] o 1º, do tenente da 6.ª 
Companhia do Regimento de Cavalaria de Castelo Branco, Manuel Vieira de 
Albuquerque, solicitando o posto de capitão agregado do seu Regimento; o 2º, do 
cadete da 2.ª Companhia do Regimento de Artilharia da Corte, Francisco Aniceto 
de Sá Carneiro, solicitando o posto de segundo tenente na capitania do Pará; o 3º, 
do segundo sargento da 2.ª Companhia do Regimento de Milícias da Maia, 
Manuel Francisco de Almeida, solicitando sua reforma no posto de sargento; o 
4º, dos mestres dos barcos de pescaria da vila da Ericeira, solicitando que não 
fossem embargadas pelo escaler da saúde, as embarcações cujos homens 
tivessem sido baldeados para outras, por causa de serviços; o 5º, do médico e 
cirurgião militar, José Romão Rodrigues Nilo, ao secretário de Estado, solicitando 
sua nomeação para a Junta da Saúde Pública; o 6º, do preso, que tinha sido 
soldado do Batalhão de Caçadores nº 6, Antônio Pinto, solicitando certidão que 
atestasse o aviso pelo qual poderia permanecer na prisão mais um ano, a fim de 
legitimar a herança que tinha sido deixada pelo seu pai; o 7º, do ex – soldado do 
Regimento Nº 9, José Joaquim Rodrigues, solicitando o lugar de moço dos 
armazéns da Cruz de Pedra, da Repartição do Arsenal Real da Marinha. 
 Anexo: avisos (cópias) ofícios (cópias) lembretes, ofícios, requerimento, 
atestados, certidão, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147, pasta 1. 
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2-  1804, Março, 24, Lisboa – Abril, 10, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de 
Pina Manique, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] o 1º, 
sobre a prisão de Constantino da Silva Braga, que se dizia inocente e vítima das 
calúnias de seu pai, que não queria consentir seu casamento com Dionísia Maria 
da Conceição, e por isso, tinha inventado mentiras a seu respeito e a respeito de 
sua noiva; o 2º, sobre o mau procedimento de Joaquim José da Costa, que tinha 
sido criado por seu tio José Ludgero da Costa Camarate, e irmão Casimiro 
Manuel da Costa Camarate, que para o seu próprio bem, solicitavam ao 
intendente da Polícia que o obrigasse a assentar praça e o mandasse para a Índia, 
o 3º, sobre uma representação do corregedor da Comarca de Setúbal [Francisco 
Tavares de Altamira] entregue ao desembargador João Vidal da Costa e Sousa 
sobre um sobrinho seu, João Antônio Henrique Leal Sobrinho, preso por má 
conduta. 
Anexo: lembretes, requerimentos, certidões, decreto, ofícios, autos de inquirição. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147, pasta 2. 
 

3-  1810, Março, 15, Lisboa – 1825, Julho, 31, Lisboa 
OFÍCIOS (5) o 1º, uma cópia, do brigadeiro José Antônio da Rosa ao [governador 
do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em 
Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende] 
testemunhando a favor das qualidades do furriel de artilharia, agregado à 
Companhia de Alferes do Arsenal Real do Exército, João Xavier Madeira; o 2º, do 
tenente-coronel reformado da Guarda Real da Polícia de Lisboa, José Bernardo 
de Lacerda, relatando suas atividades durante seu tempo de serviço e 
defendendo-se das acusações que lhe tinham sido feitas; o 3º, de Lourenço 
Antônio de Araújo ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
tenente general] Matias José Dias Azedo, encaminhando as folhas das pensões 
pagas pela Secretaria da Marinha e Ultramar; o 4º, do intendente geral da Polícia, 
João de Matos Vasconcelos Barbosa de Magalhães, ao [ministro da Guerra, 
assistente ao Despacho e ministro da Marinha] conde de Subserra [Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte Real] sobre as averiguações a respeito da prisão de José 
Correia e Francisco da Silva Mingo no Presídio da Cova da Moura; o 5º, do oficial 
que servia de secretário [do Conselho Ultramarino] Felipe José Stockler, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José 
Monteiro Torres, remetendo a consulta sobre o requerimento de Jerônimo Pinto 
Pereira. 
Anexo: lembrete, recibo, autos, requerimentos (cópias) ofícios (cópias) relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147, pasta 3. 
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4-  � 1810, Setembro, 26, Lisboa – 1820, Novembro, 17 [Lisboa] 
CARTAS (2) ao príncipe regente [D. João] e ao rei [D. João VI] a 1ª, dos 
governadores do Reino sobre o requerimento do contramestre do navio 
Pernambucana, Francisco José dos Santos, que solicitava o posto de patrão-mor 
da Vila Nova de Portimão; a 2ª, do livreiro das secretarias de Estado, João da 
Silva Braga, cobrando o que a Secretaria da Marinha e Ultramar lhe devia.      
Anexo: aviso, ofício, requerimento, declarações, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147, pasta 4. 
 

5-  1814, Janeiro, 31, Lisboa – 1834, Julho, 24, Queluz 
OFÍCIOS (5) o 1º (minuta) do [governador do Reino, secretário da Marinha e dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho 
Barreto de Sá e Resende] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] conde das Galveias [D. João de Almeida de Melo e Castro] 
encaminhando o requerimento de Joaquina Romana de Mendonça Posser, viúva 
do oficial-maior graduado da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, José 
Teotônio da Costa Posser; o 2º, do [ministro assistente ao Despacho e secretário 
de Estado da Marinha e Ultramar] duque de Cadaval [D. Nuno Caetano Álvares 
Pereira de Melo] ao secretário de Estado do Reino [conde de Basto, José Antônio 
de Oliveira Leite de Barros] encaminhando o requerimento do tenente coronel 
presidente da Câmara da Cidade de Benguela, Justiniano José dos Reis, no qual 
pedia uma comenda da Ordem de Cristo; o 3º e o 4º, do [secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros] visconde de Santarém [D. Manuel Francisco de Barros e 
Sousa] ao secretário de Estado do Reino [conde de Basto, José Antônio de 
Oliveira Leite de Barros] um, participando que o cônsul em Marselha, era José de 
Condoleo, por falecimento do titular, João Firmino Vanzittart, e o outro, que o 
cônsul de Roterdã, seria Luís Lencrian, em substituição a João Lencrian, que 
também tinha falecido; o 5º, de Antônio Joaquim Torres Mangar a Antônio José 
Maria Campelo encaminhando relação dos papéis que se achavam no Paço de 
Queluz e que deveriam ser enviados para a Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar, por ordem real. 
Anexo: relação. 
Obs.: o conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro, faleceu em 18 
de Janeiro de 1814, mas é possível que no final do mês a notícia ainda não tivesse 
chegado ao conhecimento de D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e 
Resende. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147, pasta 5. 
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6-  1826, Novembro, 3 – 1827, Março, 27 
REQUERIMENTOS (6) à princesa regente [D. Isabel Maria] o 1º, do religioso 
mendicante, Joaquim dos Mártires, solicitando o lugar de patrão do escaler da 
tábua da vila de Setúbal a fim de que pudesse dar assistência à sua mãe e irmã, 
ali residentes; o 2º, de Rosalina Maria da Conceição, viúva do soldado do 
Regimento de Infantaria nº 1, Manuel Lopes Carilho, solicitando trabalho na Real 
Fábrica da Cordoaria; o 3º, do fidalgo Severino de Sousa Moniz solicitando sentar 
praça de aspirante à guarda marinha; o 4º, do coronel reformado, João Miguel 
Valente solicitando uma quantia a ser descontada de seu soldo e que pudesse ser 
retirada por sua mulher; o 5º, do soldado reformado da Companhia de Veteranos 
da Estremadura, João Paulo de Souza, solicitando emprego na Real Fábrica da 
Cordoaria; o 6º, do negociante da cidade do Porto, José de Pinho dos Santos, 
solicitando que fossem baixados os competentes avisos a respeito da isenção de 
direitos da primeira carga que conduziu na escuna Desengano, que ele tinha feito 
construir. 
Anexo: informação, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147, pasta 6. 
 

7-  � [ant. 1827, Janeiro, 15 – 1827, Julho, 16] 
REQUERIMENTOS (6) à autoridades, o 1º, do capitão do porto de Setúbal, 
Joaquim Pereira Machado, solicitando que fosse feito um regulamento para as 
práticas naquele porto; o 2ª de Josefa Maria do Espírito Santo solicitando a 
soltura do seu marido, Francisco José Alves, que se achava preso a bordo de uma 
embarcação; o 3º, de João Martins solicitando autorização para ir para o Rio de 
Janeiro, onde tinha um irmão; o 4º, de José de Sousa e Oliveira solicitando o 
aforamento de uma gleba de terra; o 5º, do estudante da Real Aula de Nossa 
Senhora das Necessidades, Isidoro José Lopes, solicitando o emprego de real 
apontador do Real Arsenal; o 6º, de José Joaquim da Costa solicitando o 
pagamento que lhe era devido relativo a um bilhete de transporte de uma 
fragata.   
Anexo: ofícios, carta, lembretes, atestado.  
Obs.: o primeiro requerimento só é registrado nos livros de porta em 1827, mas 
pelos documentos juntos foi escrito em 1826 e é dirigido a Vossa Majestade, o rei 
D. João VI. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147, pasta 7. 
 

8-  1827, Janeiro, 18 – 1828, Março, 18 [Lisboa] 
LEMBRETES (4) com informações sobre data e gabinetes para onde tinham sido 
encaminhados os requerimentos de José Teixeira Rebelo, José Maurício 
Rodrigues, e Joaquina Maria, viúva de um algarvio, e com informações sobre 
folhas de despesas e de pensões.   
AHU_CU_Reino, Cx. 147, pasta 8. 
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9-  [ant. 1827, Março, 31 – Outubro, 27] 
REQUERIMENTOS (7) à princesa regente [D. Isabel Maria] o 1º, do negociante 
da cidade do Porto, Joaquim Ventura de Magalhães Reis, solicitando isenção de 
direitos de saída da primeira viagem da galera Epaminondas, que ele tinha 
mandado construir; o 2º, do guarda das Quarentenas do Lazareto de Lisboa, 
Joaquim José Madeira, solicitando que lhe mandassem o pagamento dos 
empregados daquele serviço, pois os cofres do Ramo da Saúde Pública tinham 
diminuído; o 3º, do cadete da Sétima Companhia do Regimento de Infantaria nº 
1, Joaquim da Silva Brandão Banhos Nobre Correia, solicitando que fosse 
passado para o Batalhão de Caçadores nº 5; o 4º, do secretário da Repartição da 
Saúde Pública, Joaquim Xavier da Silva, solicitando 2 meses de licença para 
tratar da sua saúde; o 5º, de José de Oliveira solicitando o ofício de escrivão da 
Conservatória dos Pinhais Reais de Leiria; o 6º, do homem de negócios da cidade 
do Porto, José Pinto de Araújo, solicitando isenção de direitos de saída da 
primeira viagem do navio Restauração, ex-Epaminondas; o 7º, de João Pinto de 
Sousa solicitando a carta de deferimento relativa ao ofício de piloto-mor da Barra 
da Cidade do Porto, para o qual tinha sido nomeado. 
Anexo: atestado, requerimentos, lembretes, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147, pasta 9. 
 

10-  1827, Dezembro, 22 [Lisboa] 
MAPA do rendimento dos emolumentos da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar 
AHU_CU_Reino, Cx. 147, pasta 10. 
 

11-  [ant. 1829, Julho, 14 – post. 1831, Julho, 28] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. Miguel] o primeiro, do soldado da 8ª 
Companhia do 1º Regimento de Infantaria da Guarda Real da Espanha, José 
Gabriel Sinde da Costa, que, após seu regimento ter desertado para Portugal em 
1827, foi mandado para Cascais, onde pediu baixa, não sendo atendido, e tendo 
sido preso pelos espanhóis, e que como era português, solicitava esforços reais 
para a sua libertação; o 2º, uma cópia, do tenente do Regimento de Milícias de 
Leiria, José Vieira, solicitando o posto de tenente agregado do Regimento de 
Milícias de Tomar. 
Anexo: certidão, requerimento (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 147, pasta 11. 
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12-  1832, Agosto, 10 – Dezembro, 23, Lisboa 
OFÍCIOS (6) do chanceler da Casa da Relação que servia de regedor, Antônio 
José Guião, ao [secretário de Estado do Reino] conde de Basto [José Antônio de 
Oliveira Leite de Barros] todos relativos aos requerimentos dos seguintes presos 
portugueses que pediam revisão ou revogação de suas penas: Antônio de Sousa, 
Gaspar Infante da Câmara, João Antônio Guerra, José Antônio Victor, José 
Rodrigues Frade, Caetano Rodrigues, Francisco Carneiro, Filipe Gonçalves, 
Diogo Gonçalves, João Sanches e o espanhol Manuel Serrano. 
Anexo: ofícios, avisos, relação, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147, pasta 12. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 147-A (1800-1833) 
N.º de pastas descritas: 23 
Assuntos: movimentação de embarcações; promoções de militares; pedidos de cargos e 
postos na Marinha; viagens marítimas: autorizações; situações de presos, sentenciados e 
degredados; uso da madeira dos Pinhais Reais de Leiria para construção de embarcações e 
para obras públicas; governo do duque de Bragança no Porto. 
 

1-  1800, Janeiro, 7 – 1801, Outubro, 1 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho] sendo, o 1º, do [capitão lugar tenente] A. Dupuis 
solicitando a libertação de José Feliciano Paiva, preso por um soldado na Brigada 
Real da Marinha; o 2º, comunicando a sua escolha para membro da Sociedade Real 
da Marinha; o 3º, do marquês Dubrage para que e destinatário desse suas ordens 
sobre o comando de um comboio e enviando o nome de um sobrinho seu para que 
se autorizasse seu embarque numa fragata. 
Anexo: lembrete, ofício. 
Obs.: documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 1. 
 

2-  1801, Janeiro, 16 – Março, 16 
OFÍCIOS (4) ao marquês de Dubrage, sendo os 3 primeiros do capitão de fragata, 
conde de Blosseville, reiterando sua fidelidade ao destinatário, recomendando um 
voluntário que havia embarcado com ele e solicitando que desse ordens a respeito 
da sua indicação para o comando do brigue “O Balão”; o último, do segundo lugar 
tenente, Jean Batista Fréon, solicitando o comando da fragata Tétis.      
Obs.: documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 2. 
 

3-  1801, Junho, 26 [Lisboa] – 1802, Julho, 5, Koenigsberg 
OFÍCIOS (2) do [oficial-maior graduado da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar] José Teotônio da Costa Posser ao [oficial-maior do Conselho 
Ultramarino] João Filipe da Fonseca, transmitindo a ordem do [secretário de 
Estado da Fazenda e presidente do Real Erário, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] 
para que lhe remetesse duas contas; o segundo, de João José Waffer e O´Connor ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia, 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] participando a morte do 
marquês de Nisa [D. Domingos Xavier de Lima] em Koenigsberg. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 3. 
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4-  [ant. 1801, Maio, 8] 
REQUERIMENTOS (3) o 1º, solicitando que fosse ordenado ao pároco da freguesia 
de São João da Praça que lhe passasse certidão de seu casamento; o 2º, do capitão 
da 1a Companhia do Batalhão de Voluntários Realistas de Braga, Francisco 
Bernardo de Sá Souto Maior, sobre sua graduação de major; o 3º, do superior da 
Casa da Congregação da Missão ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] solicitando providências contra o mau comportamento e excessos 
praticados por João Mateus, que habitava naquela Casa.  
Anexo: lembrete, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 4. 
 

5-  ���� [ant. 1802, Fevereiro, 4] – [ant. 1804, Novembro, 3] 
REQUERIMENTOS (10) ao príncipe regente [D. João] o 1º, do ex-juiz de fora de 
São Vicente da Beira, bacharel João Antônio Leite de Castro, através do seu 
procurador Antônio de Sousa Castro, sobre seu pedido de certidão relativo ao 
cumprimento das ordens que tinha recebido do Conselho Ultramarino; o 2º, de 
Bárbara Joaquina, viúva de Antônio Lopes Bicho, solicitando a tutela de seus 
filhos; o 3º, do negociante Manuel José de Araújo sobre o pagamento da quantia 
que o contramestre de embarcações reais, Manuel das Neves, lhe devia; o 4º, dos 
soldados da Brigada Real de Artilheiros Marinheiros, Antônio José da Silva Couto 
Caldeira Coutinho e seu irmão, Antônio Pedro, solicitando que passassem ordem 
para que o inspetor da dita Brigada lhes assentassem praça efetivamente; o 5º, de 
Antônio Ferreira Cavalcanti, através do seu procurador Baltazar de São Mamede, 
solicitando a confirmação de sua patente; o 6º, do cadete do Regimento de Setúbal, 
da Companhia de Caçadores, Pedro José da Costa Pacheco, solicitando ser 
despachado para qualquer capitania da América; o 7º, do escriturário do Real 
Erário, preso na cadeia da Corte, João Batista Ferreira, através do seu procurador 
Joaquim Manuel Diniz, solicitando sua libertação; o 8º, de José Pereira Ferraz, 
através do seu procurador, João de Andrade [Pessoa] da Silva [....] solicitando que 
o ouvidor da capitania do Espírito Santo, Manuel José Batista Felgueiras, fosse 
citado; o 9º, do capitão Gregório Pereira de Garcia solicitando a confirmação da sua 
patente de capitão, que tinha trazido de Goa; o 10º, de João Borges de Sá Pereira, 
através do seu procurador, João Luís Pereira da Costa, solicitando o pagamento do 
que lhe era devido.   
Anexo: requerimento, lembretes, certidões, atestados, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 5. 
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6-  1803, Março, 2, Lisboa – 1822, Maio, 6, Lisboa 
CARTAS (3) a 1ª, do [secretário do Conselho Ultramarino] Francisco de Borja 
Garção Stockler, ao príncipe regente [D. João] declarando que não constava 
naquele Conselho a consulta referida pelo fidalgo da Casa Real e alferes 
aposentado do Regimento de Infantaria de Penamacor, Antônio José de Sequeira 
Varejão; a 2ª e a 3aª, do oficial, no impedimento do secretário [do Conselho 
Ultramarino] Filipe José Stockler, ao rei [D. João VI] uma sobre o requerimento da 
viúva do desembargador Joaquim Manuel de Campos, Maria Isabel de Campos, 
que solicitava o pagamento do juro anual do seu filho menor, Antônio Maria de 
Campos, do qual era tutora; a outra, sobre os requerimentos de Agostinho Inácio 
da Costa Quintela e seu irmão, João Antônio da Costa Quintela, cobrando o 
ordenado na folha daquele Conselho que cabia a sua irmã, Bárbara Jacinta de 
Sousa Quintela. 
Anexo: requerimentos, sentença de justificação, bilhetes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 6. 
 

7-  1803, Agosto, 1 – 1824, Novembro, 5 [Lisboa] Mafra 
AVISOS (10) e ESCRITO, 9 deles ao [conselheiro do Conselho Ultramarino] barão 
de Moçâmedes [José de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria] o 1º, o 2º, o 3º 
e o 5º, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] visconde de 
Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] a respeito dos 
requerimentos, sucessivamente, de Policarpo Joaquim de Oliveira, Antônio José 
Ribeiro Guimarães, Luís José de Carvalho e Melo, e João Pedro de Queiroz; do 
tenente quartel-mestre do Regimento das Milícias da vila de Alcântara, João de 
Carvalho Santos; do sargento de mar e guerra, Joaquim Manuel de Moraes; o 4º, o 
6º o 7º e o 8º, do [secretário do Reino e Mercês] visconde de Balsemão, D. Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, tratando, sucessivamente dos requerimentos de Antônio 
Joaquim de Lima e Almeida, Antônio Gomes Barroso, Inácio de Jesus Maria, 
Lázaro Cardoso Amado; o 9º, de Antônio de Araújo de Azevedo sobre o 
requerimento de Antônio Maximino Dulac; o 10º, é um escrito, do tenente-coronel 
Marcelo Joaquim Mondes para que fosse passado aviso ao governador da cidade 
de Elvas, D. Francisco Xavier Noronha; o 11º, do [ministro da Guerra, assistente ao 
Despacho e ministro da Marinha] conde de Subserra [Manuel Inácio Martins 
Pamplona Corte Real] a José Xavier Mouzinho da Silveira para que lhe fosse 
remetida com urgência uma relação das quantidades de ferro que tinham sido 
importadas pelas alfândegas do Reino nos últimos 3 anos. 
Anexo: carta.  
Obs.: o aviso de 1807 é dirigido ao visconde da Lapa, o antigo barão de 
Moçâmedes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 7. 
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8-  [ant. 1805, Abril, 5] – 1809, Dezembro, 13, Lisboa 
OFÍCIOS (7) o primeiro (cópia) sobre as taxas de alfândega que deveriam ser pagas 
pelo navio “Quarantine”; o segundo, do [encarregado dos negócios da França em 
Portugal, Ragneval] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] 
encaminhando os nomes dos franceses que queriam passaporte para irem a 
Moçambique; do terceiro ao sexto, do [oficial-maior da Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar, João Felipe da Fonseca] ao [oficial da mesma Secretaria] 
Caetano José Ribeiro, sobre envio de papéis relativos à apreensão de contrabando 
do navio “Carrasco”; ofícios de governadores do Ultramar; nomeação dos 
ministros que fariam a devassa de D. João Manuel de Meneses; passaportes do frei 
Antônio da Vitória e dos criados de D. Margarida de Ataíde, e aviso a favor do Pio 
Antônio dos Santos; o sétimo, do [contador dos Armazéns da Guiné e Índia] 
Januário Antônio Lopes da Silva, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e 
Souto Maior] sobre um requerimento do comprador da Real Ucharia, Domingos de 
Moraes. 
Anexo: lembretes, lista, informações, ofícios. 
Obs.: documentos em inglês e em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 8. 
 

9-  � [ant. 1806, Janeiro, 14] – [post. 1809, Outubro, 5] 
REQUERIMENTOS (8) ao príncipe regente [D. João] o 1º, de João José Pereira 
Basílio, solicitando o lugar de pároco em localidades nas capitanias de Minas 
Gerais e de Goiás; o 2º, do tenente Joaquim Caetano Maldonado Bandeira 
solicitando ser nomeado governador da capitania do Rio Grande de São Pedro; o 
3º, do religioso da província de São Francisco de Portugal, frei Manuel José da 
Expectação, solicitando aviso que confirmasse a licença do seu prelado para 
embarcar como capelão do navio São Manuel Careta; o 4º, de Manuel de Andrade 
solicitando sua nomeação para apontador em alguma repartição do Real Arsenal; o 
5º, do capitão de granadeiros do Regimento de Milícias de Évora, Fernando José da 
Silveira, solicitando que fosse pedido ao governador nomeado para o Rio Grande 
de São Pedro, D. Diogo de Sousa, um atestado do seu merecimento para ser 
promovido; o 6º, do anspeçada da 1ª Companhia do Regimento nº 1 da Infantaria 
de Linha, Francisco Gonçalves, solicitando o posto de sargento do 2º Regimento de 
Infantaria da Bahia; o 7º, do anspeçada da 6ª Companhia de Infantaria da Guarda 
Real da Polícia, Francisco de Moura, solicitando que fosse mandado como furriel 
de infantaria na capitania do Rio Grande de São Pedro; o 8º, do mercador de lã e 
seda, Manuel Francisco Fróes, solicitando ordens para que Bernardo José Cabral 
pagasse o que lhe devia. 
Anexo: lembretes, requerimentos, certidão, atestado, recibo, instrumento de cessão, 
desistência com procuração em causa própria, quitação e obrigação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 9. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

10-  1807, Fevereiro, 2 – 1832, Julho, 11, [Lisboa] 
RELAÇÕES (8) sucessivamente, dos vencimentos do mês de janeiro de 1807 das 
praças efetivas e agregadas de vários regimentos; dos despachos do dia 17 de 
Dezembro de 1808; de minutas dos governadores do Reino; de pagamentos 
devidos ao intendente das ferrarias de Tomar e minas de carvão de pedra do 
Reino, brigadeiro Bartolomeu da Costa e do contra mestre da mesma fundição, 
Luís Antônio; da distribuição dos papéis de interesse particular que subiriam à real 
assinatura; dos que não subiriam; de vários documentos relativos ao ano de 1826; 
duas delas, de minutas de protocolos, trazendo o nome dos interessados e dos seus 
respectivos documentos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 10. 
 

11-  1808, Janeiro, 16 – 1833, Setembro, 23, Lisboa 
RECIBOS (2) o 1º, passado por Antônio Guedes de [Qui...] Matos [Ca...] declarando 
o recebimento de passaportes, um francês e outro do Conselho da Regência, 
pertencente a Bento José Marques e seu filho, assim como o de uma patente de 
tenente-coronel e dois atestados; o 2º, passado por Joaquim José de Castro 
declarando ter recebido do aparelhador Agostinho Dias vários utensílios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 11. 
 

12-  1808, Março, 17, Lisboa – 1809, Dezembro, 13, Lisboa. 
OFÍCIOS (6) os 3 primeiros ao [oficial-maior da secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar, João Felipe da Fonseca] sendo o 1º, de Pedro de Alcântara Pereira Rolim 
devolvendo papéis que eram da sua Secretaria e que estavam no Conselho da 
Regência; o 2º, de José Maria Tréner avisando que estava remetendo pelo correio 
Vicente de Araújo uma quantia relativa aos passaportes que haviam ficado na sua 
Secretaria; o 3º, solicitando ao destinatário que enviasse todos os papéis da 
Regência; o 4º, de Pedro de Melo Breyner ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, conde das Galveias] D. João de Almeida de Melo e Castro, 
enviando uma cópia da sentença da justificação, pela qual o príncipe regente [D. 
João] o admitia no cargo que ocupava; o 5º, sobre a nomeação do militar O´Ferrall 
para um corpo de artilharia do Algarve; o 6º, de Manuel Norberto da Silva César 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde de Anadia, 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] solicitando a proteção do 
príncipe regente [D. João] para o seu filho, de mesmo nome. 
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 12. 
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13-  1810, Janeiro, 21 – 1814, Janeiro, 15, Vila Viçosa, Setúbal, Faro. 
OFÍCIOS (5) os 4 primeiros ao [governador do Reino, secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em 
Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende] o 1º, de 
Felipe Antunes Gonçalves sobre desordens causadas por ingleses na Real Tapada 
[de Vila Viçosa] o 2º, do capitão ajudante da Torre de Belém, José Rebelo Palhares, 
sobre a entrega de um prisioneiro ao alferes da Real Guarda da Polícia, Francisco 
Pedro Gambôa; o 3º, do governador da Península, D. Rodrigo de Lancastre, sobre a 
chegada a Setúbal, de 72 prisioneiros franceses feridos; o 4º, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde das Galveias, [D. João de 
Almeida de Melo e Castro] cumprimentando-o da parte de comandantes ingleses; 
o 5º, do general comandante das Armas do Algarve, João Austin, ao [governador 
do Reino, secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho 
Barreto de Sá e Resende] encaminhando as relações dos indivíduos isentos de 
recrutamento das capitanias mores de Castro Marim, Vila Real de Santo Antônio, 
Tavira, Faro, Loulé, Albufeira, Lagoa, Portimão, Silves e Lagos e isentos de 
recrutamento da tropa de linha e milícias. 
Anexo: informação, relações, mapas. 
Obs.: documentos em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 13. 
 

14-  1813, Junho, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho do Almirantado ao príncipe regente [D. João] sobre o 
naufrágio do iate Nossa Senhora do Carmo no porto da Figueira e sobre os riscos 
que corriam os navios naquele porto. 
Anexo: carta, ofício, auto de averiguação, certidão, provisão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 14. 
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15-  [ant. 1816] 
REQUERIMENTOS (9) ao príncipe regente [D. João] o 1º, do soldado da 5a 
Companhia da Guarda Real da Polícia, Francisco Lopes, solicitando ser 
despachado como sargento para a Índia; o 2º, de José Pinto Saraiva de Moraes 
Castro, da comarca de Lamego, solicitando a atenção do Governo para o seu plano 
para aumentar os rendimentos reais; o 3º, do estudante da Aula de Desenho, João 
Evangelista, solicitando que fosse matriculado na aula de Construção; o 4º, da 
prisioneira na cadeia da Cordoaria, Maria Angélica, solicitando sua transferência 
para a cadeia do Limoeiro; o 5º, do mestre da Real tanoaria de Belém, Francisco de 
Araújo Pereira, solicitando aumento de seu soldo; o 6º, do conselheiro Joaquim 
Pedro Quintela solicitando autorização para que lhe fossem vendidos nos Reais 
Pinhais, as vigas necessárias para a obra que iria edificar em Lisboa; o 7º, do 
fidalgo da Casa Real e alcaide-mor de Leiria, Rodrigo Borba Correia Alardo, 
solicitando licença para o casamento de sua filha; o 8º, de Antônio Fernandes dos 
Santos solicitando ser empregado em uma expedição; o 9º, de Antônio Fernandes 
da Silva Phynadelph solicitando aviso para que seu filho, Antônio Fernandes da 
Silva Phynadelph, pudesse frequentar os estudos do Colégio dos Nobres.   
Anexo: mapa, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 15. 
 

16-  [ant. 1817, Fevereiro, 27] – [ant. 1822, Abril, 13] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João VI] o 1º, do ex-escriturário do almoxarifado 
do Hospital Militar do Beato Antônio, Luís José Romão de Azevedo, solicitando 
sua transferência para o mesmo cargo no Hospital Militar de Santa Clara; o 2º, do 
juiz e mais oficiais da Corporação Marítima da Vila da Ericeira, solicitando a 
restituição da franca portagem a qual tinham direito; o 3º, do fidalgo da Casa Real 
e capitão reformado do Regimento de Milícias de Leiria, Carlos José de Freitas e 
Sampaio, solicitando o cargo de administrador do Pinhal Real daquela cidade; o 4º, 
do fidalgo da Casa Real e administrador do antigo Morgado da Celavelha, Antônio 
Carlos de Andrade Gamboa, solicitando o mesmo cargo. 
Anexo: aviso, atestados, requerimentos, lembrete, provisão em pública forma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 16. 
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17-  1818, Abril, 27, São Martinho – 1826, Junho, 17 [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) o 1º, do guarda-mor do lastro do Porto de São Martinho, José Joaquim 
de Gouveia Leite ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende] encaminhando o requerimento do escriturário e comprador da obra 
real do Porto de São Martinho, que solicitava um dos lugares de guarda-mor do 
lastro daquele Porto; o 2º, de Idelfonso Leopoldo Bayard a um conselheiro 
solicitando a segunda via de um ofício de Francisco Xavier Pires dirigido ao 
marquês de Alegrete, que teria desaparecido; o 3º, do [secretário de Estado da 
Guerra] conde de Barbacena [Francisco Furtado de Castro de Rio de Mendonça e 
Faro] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José 
Monteiro Torres, encaminhando os papéis relativos à sentença e ao perdão do ex-
alferes do Regimento de Infantaria nº 1, José Herculano Ferreira da Horta. 
Anexo: requerimento, lembrete, certidão, mapa, requerimento, provisão, atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 17. 
 

18-  [ant. 1822, Setembro, 10] – [ant. 1829, Março, 16] 
REQUERIMENTOS (6) os 5 primeiros ao rei [D. João VI] e o 6º, ao rei [D. Miguel] o 
1º, do oficial de tosador, Antônio Pedro, solicitando que fosse ordenado ao 
inspetor da Ribeira que recebesse seu filho, José Pedro, para aprender o ofício de 
carpinteiro de machado; o 2º, do cacilheiro Antônio José de Almeida solicitando 
um lugar de marinheiro; o 3º, do guarda-mor da Saúde do Paço de Arcos, Anselmo 
José de Almeida, solicitando ser gratificado pelas partes na ocasião da emissão dos 
passaportes, tal como o eram seus antecessores naquele cargo; 4º, do alferes do 
Regimento de Infantaria nº 7, Domingos Rodrigues de Carvalho, solicitando o 
pagamento das comedorias como se fazia usualmente para os que estavam 
destinados a embarcar para o Ultramar; o 5º, de Domingos Carneiro de Figueiredo 
solicitando uma praça de correio de ofício sem vencimento, para que tivesse 
exercido as ordens da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, quando fosse 
chamado para aquele serviço; o 6º, de Faustino José da Madre de Deus solicitando 
a compreensão real para o fato de ter sustado a sua pretensão de dedicar o seu 
livro “História do Príncipe Aza Talismud” ao rei [D. Miguel] por ter sido vítima de 
calúnias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 18. 
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19-  1827, Janeiro, 24 – Fevereiro, 28 [Lisboa] 
OFÍCIOS (14) do secretário de Estado da Guerra, Cândido José Xavier, ao 
[secretário interino de estado da Marinha e Ultramar] Antônio Manuel de 
Noronha, versando sobre armamento para o Governo das Armas do Reino do 
Algarve; encaminhando mapa da receita e despesa dos hospitais do Exército; 
encaminhando requerimento de Colffs Loureiro e Guimarães; solicitando a 
madeira dos pinhais reais necessária para as obras do Arsenal Real do Exército; 
mudanças do comando do Governo das Armas do Reino do Algarve; confecção de 
armamento no Arsenal Real do Exército; ordens do Governo de Armas da Corte e 
Estremadura para efetuar a prisão do sargento Antônio da Silva; fardamentos para 
os presos do Presídio da Cova da Moura; prisão de um desertor do exército 
britânico; confecção dos calhamaços para as camas da tropa feitos na Real Fábrica 
de Cordoaria; convocação para reuniões de ministros. 
Anexo: mapa, ofício.   
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 19. 
 

20-  1828, Março, 5 – 1833, Maio, 17 [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) o primeiro, do [conselheiro] Manuel José Maria da Costa e Sá ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros] sobre o ataque de corsários aos navios na 
Costa Portuguesa; o segundo, do [secretário de Estado da Guerra] conde de 
Barbacena [Francisco Furtado de Castro de Rio de Mendonça e Faro] ao [ministro 
assistente ao Despacho] duque de Cadaval [D. Nuno Caetano Álvares Pereira de 
Melo] encaminhando ordens do dia; o terceiro, do conde de Barbacena ao conde de 
Basto sobre a promoção do segundo-tenente graduado, Rafael da Silva Campos a 
primeiro-tenente de Artilharia. 
Anexo: lembretes, ofícios, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 20. 
 

21-  1830, Fevereiro, 15 – Agosto, 20, Gibraltar 
OFÍCIOS (5) do cônsul de Portugal em Gibraltar, José Agostinho Parral, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros] e ao seu sucessor [D. Nuno Caetano Álvares 
Pereira de Melo] os 4º primeiros, tratando do movimento de embarcações 
portuguesas naquele Porto e avisando do leilão do brigue Escuna Failense, através 
do negociante inglês, J. Ewbank; o 5º, do leilão do brigue Escuna Elísia. 
Anexo: lembrete, ofício 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 21. 
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22-  1832, Julho, 14 – Outubro, 15, Lisboa 
OFÍCIOS (5) do chanceler da Relação que servia de regedor, Antônio José Guião ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros] sobre requerimentos de sentenciados ou 
presos que recorriam de suas sentenças, a saber: Vitorino Antônio João, Domingos 
da Mota, do filho de Manuel Joaquim dos Santos, Filipe Gonçalves e Joaquim João 
da Luz.  
Anexo: ofícios, avisos, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 22. 
 

23-  1832, Outubro, 6 – 29, Porto 
OFÍCIOS (6) 5 deles do coronel do Real Corpo de Engenheiros, Eusébio Cândido 
Cordeiro Pinheiro Furtado, ao [secretário] Luís da Silva Mouzinho de 
Albuquerque, relacionados com o serviço de baterias da margem setentrional do 
Rio Douro e de outras partes da cidade do Porto, tais como, Vitória, Abarca, Torre 
da Marca, do Terreiro da Alfândega, Quintas das Virtudes, Poço do Bispo; o 6º, do 
[secretário de Estado da Guerra do duque de Bragança, D. Pedro] Agostinho José 
Freire comunicando ter expedido ordem para o coronel Eusébio Cordeiro Pinheiro 
Furtado realizar os reparos necessários na bateria da Vitória. 
Anexo: ofício (cópia) mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 147-A, pasta 23. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 149 (1813-1826) 
N.º de pastas descritas: 8 
Assuntos: paz com a Regência de Argel; prisioneiros em Argel; papéis sobre os oficiais, a 
marinhagem e a Brigada Real da Marinha, doentes, falecidos, presos e desertores, assim 
como, dos que embarcaram voluntariamente na Marinha. 
 

1-  1813, Julho, 31, Lisboa 
MAPA da demonstração das dívidas da caixa de recebimento e dispêndio 
pertencente ao empréstimo aplicado à paz com a Regência de Argel. 
AHU_CU_Reino, Cx. 149, pasta 1. 
 

2-  1814, Setembro a Novembro, Lisboa 
OFÍCIOS do negociante da Praça de Lisboa, Francisco Antônio Ferreira, ao 
[governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra 
em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende] sobre os 
fundos para o resgate dos portugueses prisioneiros em Argel. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 149, pasta 2. 
 

3-  1814 
OFÍCIOS ao [governador do Reino, secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira 
Forjaz [Coutinho] por oficiais militares, cônsules estrangeiros, negociantes e 
cidadãos, tratando das negociações entre Portugal e a Regência de Argel. 
AHU_CU_Reino, Cx. 149, pasta 3. 
 

4-  1825 
MAPAS do estado atual das companhias das guardas-marinhas designando os 
prontos, os doentes, os licenciados, os menores, entre outras categorias, pelo 
Estado-maior, Estado Menor, 1ª Brigada e 2ª Brigada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 149, pasta 4. 
 

5-  1825 
LEMBRETES e EXTRATOS de pareceres e informações para o despacho de 
requerimentos de pessoal do real serviço, militares ou civis. 
AHU_CU_Reino, Cx. 149, pasta 5. 
 

6-  1826 
MAPAS contendo o estado da guarnição por embarcação, separadas em naus, 
fragatas, corvetas, bergantins, charruas e a sumaca Conceição, designando o corpo 
da Armada Real, os oficiais, a marinhagem e a Brigada Real da Marinha, 
apontando-se o nº de prontos, doentes, falecidos, presos e desertores, assim como, 
dos que embarcaram voluntariamente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 149, pasta 6. 
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7-  1826, Julho, Lisboa 
OFÍCIOS (25) do capitão ajudante da Torre de Belém, José Rebelo Palhares ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro 
Torres, sobre cada navio chegado a Lisboa, designando as datas, a tripulação, o nº 
de passageiros, e as mercadorias que traziam. 
AHU_CU_Reino, Cx. 149, pasta 7. 
 

8-  1826, Julho - Agosto, Lisboa 
AUTOS de juramento por parte de diversas pessoas, por seus procuradores, e 
funcionários de diferentes repartições à carta constitucional decretada por D. 
Pedro IV. 
AHU_CU_Reino, Cx. 149, pasta 8. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 150 (1802-1803) 
N.º de pastas descritas: 10 
Assuntos: despesas da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar com pagamentos de 
pensões, soldos adiantados e ajudas de custos para oficiais e agentes da governação que iam 
para o Ultramar. Bem como com as despesas miúdas da Secretaria, e com a compra de 
material cirúrgico para o Ultramar e vestimenta para as famílias cujos chefes estavam 
condenados ao degredo no Ultramar. 
 

1-  � 1802, Janeiro a Março [Lisboa] 
DOSSIÊ com recibos (18) relações (3) e requerimento, sobre as despesas da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar nos primeiros 3 meses do ano de 1802 
com pagamentos de pensões às amas de leite dos infantes; às viúvas dos correios; 
às viúvas dos oficiais da mesma Secretaria; aos serventuários que serviam nos 
impedimentos dos titulares; aos funcionários doentes; ao capitão-de-mar-e-guerra 
Antônio Paulo da Costa para vestir casais que seguiam para o Ultramar; uma 
ajuda de custo ao clérigo da Índia, Manuel da Expectação, para o seu enxoval; e 
ainda para pagamento de despesas miúdas da Secretaria, tais como, aluguel dos 
cavalos, compra de papéis e sacos de seda para as cartas enviadas ao Ultramar. 
Também uma relação dos livros sobre Medicina comprados pela Secretaria na 
Corte e enviados ao físico-mor da Índia. 
Anexo: certidão, lembretes e contas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 150, pasta 1. 
 

2-  � 1802, Março a Outubro [Lisboa] 
DOSSIÊ com relações (2) requerimentos (6) e recibos (17) referente às ajudas de 
custo e soldos adiantados pagos aos vários oficiais que tinham sido despachados 
para o Ultramar, nomeadamente para Angola, Índia, Goa, Moçambique, Rio 
Grande de São Pedro; bem como do pagamento feito à impressão régia referente 
aos livros vendidos no Brasil; e o pagamento de ajuda de custo e comedorias feito 
a José Joaquim Rodrigues que ia para Pernambuco trabalhar com quina. 
Anexo: lembretes, ofícios e contas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 150, pasta 2. 
 

3-  � 1802, Abril a Junho [Lisboa] 
DOSSIÊ com relações (3) recibos (20) e requerimento referente às despesas da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar com pensões para amas de leite; 
viúvas de correios da Secretaria; parentes de oficiais da secretaria; ao capitão-de-
mar-e-guerra Antônio Paulo da Costa para vestir casais que seguiam para o 
Ultramar e ainda para pagamento de despesas miúdas da Secretaria, tais como, 
aluguel de cavalos, compra de papéis e despesas miúdas do porteiro.  
Anexo: lembretes, contas e ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 150, pasta 3. 
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4-  � 1802, Julho a Setembro [Lisboa] 
DOSSIÊ com relações (2) recibos (20) e requerimentos (3) referente às despesas da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar com pensões para amas de leite; para 
filhas de funcionários falecidos; esmola para mulher e irmão de um correio da 
dita Secretaria; pensões para viúvas de funcionários da Secretaria; uma 
gratificação ao oficial da Secretaria, Pedro João Tomás; ajudas de custo a 
funcionários por doença; e com despesas diversas com o livreiro, com o 
esparteiro, com o porteiro e com o aluguel de cavalos.   
Anexo: lembretes, contas, ofícios, catálogo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 150, pasta 4. 
 

5-  � 1802, Outubro a Dezembro [Lisboa] 
DOSSIÊ com relações (2) recibos (17) e requerimentos (3) referentes às despesas 
da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar com pensões para amas de leite; 
filhas de funcionários falecidos; esmola para mulher e irmão de um correio da 
dita Secretaria; pensões para viúvas de funcionários da Secretaria; pagamentos ao 
cirurgião-mor da Armada pela compra de instrumentos de cirurgia para o 
Hospital Militar do Rio de Janeiro; a João da Silva pelo aluguel de cavalos e ao 
porteiro por despesas miúdas. 
Anexo: lembretes, contas, ofícios, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 150, pasta 5. 
 

6-  � 1803, Janeiro a Março [Lisboa] 
DOSSIÊ com relações (2) recibos (20) e requerimentos (1) referentes às despesas 
da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar com pensões para amas de leite; 
viúvas de funcionários já falecidos; pessoas que serviam nos impedimentos dos 
funcionários titulares; pagamentos a funcionários promovidos, caso de Vicente de 
Noronha Torrezão que tinha passado a oficial ordinário; a João da Silva pelo 
aluguel dos cavalos; pagamentos para as despesas do livreiro, para os sacos de 
seda para enviar cartas ao ultramar e com as despesas miúdas do porteiro. 
Anexo: lembres, contas, ofícios, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 150, pasta 6. 
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7-  1803, Abril a Junho, [Lisboa] 
DOSSIER com relações (3), recibos (24) e requerimentos (2) referente às despesas 
da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar com pensões para amas de leite 
dos infantes; às viúvas de funcionários já falecidos; aos funcionários já 
reformados; ajudas de custo aos funcionários que tiveram aumento de trabalho; 
ajudas de custo ao mestre e ao oficial de pedreiro quer foram para Marrocos; ao 
comandante do Presídio da Trafaria pelas despesas com vestimentas para as 
mulheres dos presos que acompanharam seus maridos no degredo; a esmola 
dada ao superior dos barbadinhos italianos para o sustento dos missionários que 
vão para Angola; ajudas de custo a oficiais doentes; pelo pagamento de uma letra 
pelo cônsul em Génova; pelas despesas com o livreiro, com o porteiro, com 
cavalos e com impressos de passaportes de navios. 
Anexo: lembres, contas, ofícios, lista, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 150, pasta 7. 
 

8-  ����, Junho a Dezembro, [Lisboa] 
DOSSIER com relações (3), recibos (49) e requerimentos (5) referente às ajudas de 
custo e soldos adiantados pagos pela Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar 
a vários oficiais despachados para o Ultramar; das despesas feitas por ordem 
régia que se mandam pagar por decretos, a militares, capelães, mestres, e ao 
cirurgião Teodoro Ferreira de Aguiar; e do pagamento dos instrumentos 
cirúrgicos para a capitania do Mato Grosso. 
Anexo: escritos, lembretes, contas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 150, pasta 8. 
 

9-  1803, Julho a Setembro, [Lisboa] 
�DOSSIER com relações (3), recibos (21) e requerimentos (2) referente às 
despesas diárias da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar com vassouras, 
vidros, selos, correios, cadernos, pagamentos ao carpinteiro, remessa de livros 
para o Pará; ajudas de custo para funcionários doentes, pensões para amas de 
leite dos infantes; às viúvas de funcionários já falecidos; aos funcionários já 
reformados. 
Anexo: contas, ofício, declaração, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 150, pasta 9. 
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10-  ����1803, Outubro a Dezembro, [Lisboa] 
DOSSIER com relações (2), recibos (23) e requerimento referente às despesas da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar com pensões para amas de leite dos 
infantes; pensões às viúvas de funcionários já falecidos; aos funcionários já 
reformados; ajudas de custo aos funcionários que tiveram aumento de trabalho 
ou estão adoentados; com despesas com o livreiro, com as despesas miúdas do 
porteiro, com cavalos e com impressos de passaportes de navios; com 
missionários destinados à Angola e Congo; com o envio de 3 barris de sementes 
de cânhamo para o Rio de Janeiro e ainda despesas com capachos, com correios, 
com azeite e com carvão. 
Anexo: contas, lembretes, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 150, pasta 10. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 151 (1824-1825) 
N.º de pastas descritas: 8 
Assuntos: confirmação de cartas patentes; confirmação de privilégios eclesiásticos; Promoção 
em Postos militares; província do Maranhão; cirurgiões; Brigada Real da Marinha; mercê do 
hábito de Cristo; cargos judiciais; Tribunal da Relação do Porto; Contadoria Fiscal da 
Tesouraria Geral das Tropas; Província do Pará; Secretaria da Inspeção da Brigada Real da 
Marinha. 
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1-  ����[1824, Outubro, 25 – Dezembro, 29] 
LEMBRETES (17) sobre os requerimentos remetidos à [Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar], o primeiro, do tenente-coronel do 2º regimento de índios de 
Milícias do Maranhão, José Joaquim de Carvalho Aragão, solicitando o pagamento 
dos soldos correspondentes ao posto de que foi demitido por ser europeu; o 
segundo, do tenente-coronel do regimento de Milícias de Iguará, negociante e 
cônsul dos Estados Unidos da América na Província do Maranhão, José dos Santos 
Monteiro, solicitando a mercê do hábito de Cristo; o terceiro, do cirurgião 
estabelecido na Corte, José Tibério de Faria, solicitando promoção no lugar de 
cirurgião ajudante da Brigada Real da Marinha, que vagou por passagem de Felipe 
José de Carvalho e Castro no posto de cirurgião-mor do reino de Angola; o quarto, 
do prior da igreja de Sacavém, Francisco Antônio Ferreira da Fonseca, solicitando 
ordens para que o Cardeal Patriarca remeta ao Juízo da Correição do Crime da 
Corte e Casa todas as acusações, culpas e devassas que existirem no Eclesiástico 
contra o suplicante, para ali dar continuidade ao seu processo de defesa; o quinto, 
do capitão da Brigada Real da Marinha, João Pinto Carneiro, solicitando passagem 
da respectiva patente; o sexto, de Caetano José Dias, solicitando a confirmação da 
patente do posto de 2º tenente agregado à Companhia de Artilharia da Ilha de São 
Tomé, passada pelo governador José Batista e Silva de Lagos; o sétimo, do 1º 
tenente e cirurgião do Hospital Real da Marinha, Jacinto da Costa, solicitando 
provimento como cirurgião-mor agregado com a graduação idêntica a dos físicos-
mores, bem como soldo e comedorias correspondentes; o oitavo, do provedor e 
administradores da Misericórdia e Hospital da cidade do Funchal, solicitando a 
confirmação do privilégio concedido relativo à nomeação de um juiz privativo para 
cobrança das dívidas daquela Misericórdia; o nono, do prior da Colegiada de São 
Sebastião de Ponta Delgada, padre Bernardo do Canto Machado Faria e Maia, 
solicitando o Hábito da Ordem de Cristo; o décimo, do Padre Francisco de Sales 
Tôvar, solicitando a nomeação como coadjutor e futuro sucessor da igreja de Nossa 
Senhora dos Remédios de Luanda; o décimo primeiro, do construtor do Arsenal 
Real da Bahia, Manuel da Costa, solicitando a passagem da patente de capitão 
tenente da Marinha efectivo, em reconhecimento dos serviços prestados; os décimos 
segundo e terceiro, do bacharel Pedro Saraiva da Costa Meneses e Refoios, 
solicitando nomeação como desembargador do [Tribunal da Relação] do Porto, 
atendendo aos serviços já prestados; o décimo quarto, de José da Cruz Charrão e 
Antônio da Cruz Charrão, naturais do Algarve, solicitando que se verifiquem as 
graças régias concedidas via Junta da Fazenda da Marinha; o décimo quinto, do 
oficial da Junta da Saúde Pública, Fernando Dauphin, solicitando uma 
compensação monetária anual equivalente a que receberam os ex-empregados da 
extinta Secretaria da Inspeção da Brigada Real da Marinha, da qual fez parte 
integrante; o décimo sexto, do feitor de Ver-o-peso, Antônio Joaquim Maria, 
solicitando que seu filho, Francisco Joaquim Félix da Silva Lima, seja despachado 
como 2º tenente de um dos Regimentos da Índia ou de Angola; o décimo sétimo, de 
Gaspar dos Reis e Sousa, solicitando provimento como primeiro ou segundo 
escriturário que vagar na Contadoria Fiscal da Tesouraria Geral das Tropas, 
atendendo à experiência demonstrada nesse serviço quando o exerceu na Província 
do Pará. 
Anexo: lembretes (minutas). 
AHU_CU_Reino, Cx. 151, pasta 1. 
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2-  ����[1825, Janeiro, 3 - 31] 
LEMBRETES (29) sobre os requerimentos remetidos à [Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar], o primeiro, de D. Maria dos Prazeres da Costa, casada com o 
major de Milícias do Maranhão, Antônio Joaquim Leitão Bandeira, solicitando 
ajuda de custo para sobrevivência da família, por ter sido obrigada a emigrar, com 
escala por Inglaterra, e por ter ficado sem os seus haveres; o segundo, de D. 
Mariana Vitória Martinelli de Finali, viúva de Antônio Joaquim do Cabo Finali, 
solicitando concessão de uma pensão igual a que fôra concedida a suas cunhadas 
após a morte do tio de seu falecido marido; o terceiro, do carpinteiro de Branco, 
Luís Gomes Neves, solicitando a sua admissão no Arsenal da Marinha para 
sustento da família; o quarto, de Rosalina do Sacramento, solicitando a comutação 
da pena de degredo perpétuo para Angola atribuída ao seu marido, o soldado do 
Regimento nº 5 de Cavalaria, Jerónimo dos Santos; o quinto, do mandador de 
Calafates do Arsenal da Marinha, Elias José, solicitando a mercê de contramestre 
dos Calafates daquele Arsenal; o sexto, de José Rodrigues Pimenta, solicitando 
autorização para proceder a novo arrendamento das terras situadas nas Praias da 
Junqueira, pagando todas as rendas em atraso desde 1815; o sétimo, de Bernardo 
José de Mendonça, homem preto, solicitando o provimento no lugar de moço do 
Armazém de Mantimentos do Arsenal da Marinha; o oitavo, de Joaquim Vieira, 
viúvo, solicitando a sua admissão para o serviço no Arsenal da Marinha; o nono, do 
oficial cochador da Real Fábrica da Cordoaria da Junqueira, solicitando provimento 
como contramestre de fiação de sala; o décimo, de João Campos da Silva, filho do 
cônsul português nos Estados da Holanda, Antônio de Campos Silva, solicitando a 
continuação do pagamento do equivalente ao ordenado do emprego do porteiro da 
Mesa de Despacho Marítimo; o décimo primeiro, do oficial de carpinteiro de 
Machado do Arsenal da Marinha, José Rodrigues, solicitando a admissão do filho, 
Simão José Rodrigues, como aprendiz do ofício; o décimo segundo, de Luís 
Francisco de Faria, solicitando a admissão no Arsenal Real da Marinha; o décimo 
terceiro, de Jaime Chaves, neto do chefe de Divisão Jaime Scarnichia, solicitando o 
seu assentamento como cadete na Brigada da Marinha; o décimo quarto, de 
Francisco de Assis, solicitando um lugar de servente num dos armazéns do Arsenal 
Real da Marinha; o décimo quinto, do brigadeiro Albino Antônio da Cunha 
Montenegro, solicitando o pagamento de 5 meses de soldo para regressar ao Rio de 
Janeiro; o décimo sexto, do capitão-de-fragata da Armada Real, Isidoro da Costa 
Chaves, solicitando a contagem e abonação do tempo de serviço prestado desde 
praticante de Piloto até sargento de mar-e-guerra em diversas embarcações; o 
décimo sétimo, do marechal de campo e governador das Ilhas de São Tomé e 
Príncipe, João Batista da Silva Lagos, solicitando a promoção no posto de tenente-
generalreformado, ou graduado; o décimo oitavo, de Mariana Catarina, viúva de 
Antônio de Sousa Coperta, solicitando ajuda de custo para sustentar seus filhos, 
atendendo as dificuldades que enfrenta desde o acidente mortal de seu esposo no 
exercício de suas funções como guarda dos reais pinhais de Leiria; o décimo nono, 
de José Coelho da Costa, solicitando ajuda de custo para suprir os prejuízos do 
abastecimento das Tropas na Paraíba do Norte, cuja casa e roupas teve de vender 
para se alimentar; o vigésimo, do piloto prático supranumerário da cidade do Porto, 
Raimundo Gomes Cardia, solicitando para si a transferência do emprego de seu pai 
como piloto de número da mesma barra, atendendo à sua idade avançada; o 
vigésimo primeiro, do capitão reformado do presídio de Cachéu, Antônio Justino 
da Ponte Ferreira, solicitando passagem da patente para que possa requerer 
certidão de confirmação da mesma e o pagamento dos soldos em atraso; o vigésimo 
segundo, de Antônio José Luís Serafim, solicitando pela segunda vez licença para 
realizar o exame do 2º ano do curso de Matemática, reunindo para isso todos os 
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3-  ����[1825, Fevereiro, 3 - 28] 
LEMBRETES (71) sobre os requerimentos remetidos à [Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar], de vários requerimentos de oficiais da Marinha do Reino, 
Brasil, Angola, Cabo Verde, Goa, Benguela, solicitando o pagamento de soldos em 
atraso, a promoção em postos imediatos, a nomeação para emprego, licença para 
renunciar ao cargo ou posto exercido, perdão de pena de degredo a que foram 
condenados, concessão de cómodos habitacionais; de alguns presos do presídio do 
Limoeiro, solicitando a sua transferência para o presídio da Cova Moura, por ter 
melhores condições; dos proprietários de navios de pesca e mercantes solicitando 
ajuda de custo para os preparativos de novas viagens; dos arrais das barcas de 
carga e descarga dos navios do rio Douro da cidade do Porto, solicitando a cessação 
do privilégio do exclusivo da carga e descarga dos navios concedido a José Pedrosa, 
no ano de 1824; de Leonor Maria de Jesus pereira, solicitando o pagamento dos 
vencimentos do seu escravo pelos jornais vencidos no Arsenal da Marinha da 
Bahia; do escriturário do Hospital Real da Marinha, Luís Antônio Jorge, solicitando 
a promoção no posto de almoxarife do mesmo Hospital; do tenente coronel do 2º 
regimento de índios de Milícias da capitania do Maranhão, José Joaquim de 
Carvalho e Aragão, do governador da província do Ceará Grande e capitão de mar-
e-guerra, Francisco Alberto Rubim, do Fisico-mor do Pará, José Venâncio Pereira, e 
do negociante e capitão do 2º regimento de Milícias da Província do Pará, João 
Antônio Lopes, solicitando o pagamento dos soldos que recebiam antes de terem 
sido demitidos por serem europeus e forçados a regressar a Lisboa, perante os 
acontecimentos políticos ocorridos no Brasil; do prior geral dos Carmelitas 
Descalços, solicitando subsídio para a reedificação do Convento do Carmo em 
Angola, ou licença para a evacuação e transferência dos seus religiosos para os 
conventos do Reino. 
Anexo: lembrete (minutas), bilhetes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 151, pasta 3. 
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4-  ����[1825, Março, 15 - 26] 
LEMBRETES (90) sobre os requerimentos remetidos à [Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar], pelas esposas dos oficiais e soldados da Armada Real 
falecidos, solicitando as ordens necessárias para receberem o montepio dos 
respectivos maridos; pedidos de provimento ou promoção de cargos na Secretaria 
Real do Conselho da Marinha e postos militares na Armada Real, em Moçambique, 
no estado da Índia, no Reino, no Brasil (Maranhão, Pernambuco, Bahia), nas Ilhas 
da Madeira e Açores, em Angola, em São Tomé e Príncipe, pedidos de comutação 
de penas de degredo ou perdão das sentenças atribuídas, admissão de aprendizes 
de vários ofícios técnicos do Arsenal Real da Marinha; destacando-se os 
requerimentos do capitão da 7ª Companhia de Milícias da Vila da Praia da cidade 
de Angra [do Heroísmo], solicitando a nomeação para o posto vago de tenente-
coronel do mesmo Corpo, em reconhecimento pelos serviços já prestados e como 
aluno porcionista do Real Colégio Militar; o de Manuel de Jesus Estrela, solicitando 
a nomeação como capitão do porto de Odemira, Vila Nova de Milfontes e Sines; e o 
de Paulo Jourdan, solicitando o lugar de secretário do Governo do Faial, como 
reconhecimento pelos serviços prestados como inspetor do algodão na Província de 
Pernambuco em 1822. 
Anexo: lembretes (minutas), bilhetes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 151, pasta 4. 
 

5-  ����[1825, Abril, 11 - 29] 
LEMBRETES (128) dos requerimentos remetidos à [Secretaria de Estado da Marinha 
e Ultramar], sobre vários assuntos, dos quais se destacam pedidos de provimento 
ou promoção de cargos na Secretaria Real do Conselho da Marinha e postos 
militares na Armada Real, em Moçambique, no estado da Índia, no Reino, no Brasil 
(Maranhão, Pernambuco, Bahia), nas Ilhas da Madeira e Açores, em Angola, em São 
Tomé e Príncipe, pedidos de comutação de penas de degredo ou perdão das 
sentenças atribuídas, o pagamento de soldos em atraso, a promoção em postos 
imediatos, a nomeação para emprego, licença para renunciar ao cargo ou posto 
exercido. 
Anexo: bilhetes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 151, pasta 5. 
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6-  ����[1825, Maio, 11 - 28] 
LEMBRETES (130) dos requerimentos remetidos à [Secretaria de Estado da Marinha 
e Ultramar], sobre vários assuntos, dos quais se destacam pedidos de provimento 
ou promoção de cargos na Secretaria Real do Conselho da Marinha e postos 
militares na Armada Real, em Moçambique, no estado da Índia, no Reino, no Brasil 
(Maranhão, Pernambuco, Bahia), nas Ilhas da Madeira e Açores, em Angola, em São 
Tomé e Príncipe, pedidos de comutação de penas de degredo ou perdão das 
sentenças atribuídas, o pagamento de soldos em atraso, a promoção em postos 
imediatos, a nomeação para emprego, licença para renunciar ao cargo ou posto 
exercido. 
Anexo: bilhetes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 151, pasta 6. 
 

7-  ����[1825, Junho, 4 - 29] 
LEMBRETES (130) dos requerimentos remetidos à [Secretaria de Estado da Marinha 
e Ultramar], sobre vários assuntos, dos quais se destacam os pedidos de 
provimento ou promoção de cargos na Secretaria Real do Conselho da Marinha e 
postos militares na Armada Real, em Moçambique, no estado da Índia, no Reino, no 
Brasil (Maranhão, Pernambuco, Bahia), nas Ilhas da Madeira e Açores, em Angola, 
em São Tomé e Príncipe, pedidos de comutação de penas de degredo ou perdão das 
sentenças atribuídas, o pagamento de soldos em atraso, a promoção em postos 
imediatos, a nomeação para emprego, licença para renunciar ao cargo ou posto 
exercido, os pedidos das esposas dos oficiais e soldados da Armada Real falecidos, 
para receberem o montepio dos respectivos maridos, e dos proprietários de navios 
de pesca e mercantes solicitando ajuda de custo para os preparativos de novas 
viagens. 
Anexo: bilhetes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 151, pasta 7. 
 

8-  ����[1825, Julho, 2 - 29] 
LEMBRETES (140) dos requerimentos remetidos à [Secretaria de Estado da Marinha 
e Ultramar], sobre vários assuntos, dos quais se destacam os pedidos das esposas 
dos oficiais e soldados da Armada Real falecidos, para receberem o montepio dos 
respectivos maridos, e dos proprietários de navios de pesca e mercantes solicitando 
ajuda de custo para os preparativos de novas viagens, os pedidos de provimento ou 
promoção de cargos na Secretaria Real do Conselho da Marinha e postos militares 
na Armada Real, em Moçambique, no estado da Índia, no Reino, no Brasil 
(Maranhão, Pernambuco, Bahia), nas Ilhas da Madeira e Açores, em Angola, em São 
Tomé e Príncipe, pedidos de comutação de penas de degredo ou perdão das 
sentenças atribuídas, o pagamento de soldos em atraso, a promoção em postos 
imediatos, a nomeação para emprego, licença para renunciar ao cargo ou posto 
exercido. 
Anexo: bilhetes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 151, pasta 8. 
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AHU_CU_ Reino 
Reino caixa 151-A (1825) 
N.º de pastas descritas: 5 
Assuntos: promoção em postos militares e cargos da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar e suas repartições; Brigada Real da Marinha; Real Junta da Fazenda da Marinha; 
pagamento de soldos em atraso. 
 

1-  ����[1825, Agosto, 8 - 31] 
LEMBRETES (80) dos requerimentos remetidos à [Secretaria de Estado da Marinha 
e Ultramar], sobre vários assuntos, dos quais se destacam os pedidos das esposas 
dos oficiais e soldados da Armada Real falecidos, para receberem o montepio dos 
respectivos maridos, dos proprietários de navios de pesca e mercantes solicitando 
ajuda de custo para os preparativos de novas viagens, os pedidos de provimento ou 
promoção de cargos na Secretaria Real do Conselho da Marinha e postos militares 
na Armada Real, em Moçambique, no estado da Índia, no Reino, no Brasil 
(Maranhão, Pernambuco, Bahia), nas Ilhas da Madeira e Açores, em Angola, em São 
Tomé e Príncipe, pedidos de comutação de penas de degredo ou perdão das 
sentenças atribuídas, o pagamento de soldos em atraso, a promoção em postos 
imediatos, a nomeação para emprego, licença para renunciar ao cargo ou posto 
exercido, pedidos de ajuda aos conventos e misericórdia de São Miguel, nos Açores. 
Anexo: bilhetes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 151-A, pasta 1. 
 

2-  ����[1825, Setembro, 5 - 28] 
LEMBRETES (57) dos requerimentos remetidos à [Secretaria de Estado da Marinha 
e Ultramar], sobre vários assuntos, dos quais se destacam os pedidos de 
provimento ou promoção de cargos na Secretaria Real do Conselho da Marinha e 
postos militares na Armada Real, em Moçambique, no estado da Índia, no Reino, no 
Brasil (Maranhão, Pernambuco, Bahia), nas Ilhas da Madeira e Açores, em Angola, 
em São Tomé e Príncipe, pedidos de comutação de penas de degredo ou perdão das 
sentenças atribuídas, o pagamento de soldos em atraso, a promoção em postos 
imediatos, a nomeação para emprego, licença para renunciar ao cargo ou posto 
exercido. 
Anexo: bilhetes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 151-A, pasta 2. 
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3-  ����[1825, Outubro, 4 - 31] 
LEMBRETES (80) dos requerimentos remetidos à [Secretaria de Estado da Marinha 
e Ultramar], sobre vários assuntos, dos quais se destacam os pedidos de 
provimento ou promoção de cargos na Secretaria Real do Conselho da Marinha e 
postos militares na Armada Real, em Moçambique, no estado da Índia, no Reino, no 
Brasil (Maranhão, Pernambuco, Bahia), nas Ilhas da Madeira e Açores, em Angola, 
em São Tomé e Príncipe, pedidos de comutação de penas de degredo ou perdão das 
sentenças atribuídas, o pagamento de soldos em atraso, a promoção em postos 
imediatos, a nomeação para emprego, licença para renunciar ao cargo ou posto 
exercido, os pedidos das esposas dos oficiais e soldados da Armada Real falecidos, 
para receberem o montepio dos respectivos maridos. 
Anexo: bilhetes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 151-A, pasta 3. 
 

4-  ����[1825, Novembro, 4 - 26] 
LEMBRETES (38) dos requerimentos remetidos à [Secretaria de Estado da Marinha 
e Ultramar], sobre vários assuntos, dos quais se destacam os pedidos de 
provimento ou promoção de cargos e postos militares na Armada Real, em 
Moçambique, no estado da Índia, no Reino, no Brasil, nas Ilhas da Madeira e 
Açores, em Angola, em São Tomé e Príncipe, pedidos de comutação de penas de 
degredo ou perdão das sentenças atribuídas, o pagamento de soldos em atraso, a 
promoção em postos imediatos, a nomeação para emprego, licença para renunciar 
ao cargo ou posto exercido. 
Anexo: bilhetes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 151-A, pasta 4. 
 

5-  ����[1825, Dezembro, 7 - 27] 
LEMBRETES (25) dos requerimentos remetidos à [Secretaria de Estado da Marinha 
e Ultramar], sobre vários assuntos, dos quais se destacam os pedidos de 
provimento ou promoção de cargos e postos militares na Armada Real, em 
Moçambique, no estado da Índia, no Reino, no Brasil, nas Ilhas da Madeira e 
Açores, em Angola, em São Tomé e Príncipe, pedidos de comutação de penas de 
degredo ou perdão das sentenças atribuídas, o pagamento de soldos em atraso, a 
promoção em postos imediatos, a nomeação para emprego, licença para renunciar 
ao cargo ou posto exercido. 
Anexo: bilhetes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 151-A, pasta 5. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 153 (1800-1816) 
N.º de pastas descritas: 12 
Assuntos: várias atividades do Conselho do Almirantado; correspondência com 
governadores de capitanias do Brasil; remessas de tabaco, de trigo e de gado do norte da 
África; corsários argelinos e espanhóis; passaportes a navios; promoções de militares e de 
funcionários régios; problemas com prisões de franceses e de ingleses em Lisboa; 
fornecimento de munições e armamentos para fortalezas e naus de guerra; julgamento de 
réus e penas de degredo para várias colônias; remessa de produtos tropicais para cientistas 
da corte; movimentação de embarcações da Marinha; nomeação de novos governadores das 
capitanias brasileiras; solicitação de promoção de postos militares e de licenças para 
afastamento de cargos; solicitação de liberação de filhos embarcados para amparo às suas 
mães. 
 

1-  ���� [post. 1800, Março, 4] – [post. 1801, Janeiro, 30] [Lisboa]  
AVISOS, ESCRITOS e LEMBRETES (22) do [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar e da Fazenda], D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], 
João Felipe da Fonseca, ordenando-lhe a redação de ofícios ou de avisos a 
várias autoridades no Reino e nas colônias, tratando, entre outros assuntos 
de:  às reclamações vindas das Ilhas de São Tomé e Príncipe contra os 
franceses invasores; necessidade de mais carpinteiros, calafates etc. no 
Arsenal da Marinha; respostas a serem dadas ao governador do Maranhão 
sobre tabelas estatísticas, sobre remessas de tabaco, sobre linho próprio para 
papel a ser remetido ao padre frei José Veloso para exame; comércio na 
Bahia; exportação de trigo; combate ao contrabando; gêneros trazidos dos 
Açores; recepção de arroz e farinha de mandioca chegados do Maranhão; 
ordens ao Almirantado para serem repassadas aos navios destinados ao 
Brasil de como se comportarem com relação às embarcações inglesas e 
espanholas; cuidados com os corsários espanhóis; alerta sobre navios 
franceses e espanhóis que tinham sido avistados. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 153, pasta 1. 
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2-  ����1801, Fevereiro, 1 – [Fevereiro], [Lisboa] 
AVISOS, ESCRITOS e LEMBRETES (62) do [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar e da Fazenda], D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], 
João Felipe da Fonseca, ordenando-lhe a redação de ofícios ou de avisos a 
várias autoridades no Reino e nas colônias, tratando, entre outros assuntos 
de:  direitos de porto franco a mercadorias que iriam para Argel; sobre as 
naus que deveriam auxiliar as baterias canhoeiras e flutuantes para a chegada 
do duque marechal general encarregado da defesa do porto; madeira para a 
construção naval; transporte de gêneros alimentícios; concessão de 
passaportes a navios de várias nacionalidades; sobre ajudantes do 
governador de São Paulo passarem à primeira plana da corte; sobre a paz em 
Argel; sobre oficiais franceses que vieram prisioneiros do Rio de Janeiro; 
concedendo uma pensão à mulher do governador de Benguela por conta dos 
seus soldos como se tem feito com outros, quando o requerem; sobre fragata 
francesa que tomou, na Ilha da Madeira, uns navios portugueses destinados 
ao Brasil com carregamento de trigo.  
Anexo: lembrete, ofício. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 153, pasta 2. 
 

3-  ����1801, Março, 2 – Março, 31, [Lisboa] 
AVISOS, ESCRITOS e LEMBRETES (53) do [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar e da Fazenda], D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], 
João Felipe da Fonseca, ordenando-lhe a redação de ofícios ou de avisos a 
várias autoridades no Reino e nas colônias, tratando, entre outros assuntos 
de: julgamento de presos, referindo para os delitos mais graves o degredo em 
Moçambique, Rios de Sena, Bissau, Caconda, Pedras Negras e [Encoxe], 
Angola, e para os delitos mais leves, Índia, Mato Grosso, Rio Negro, Santa 
Catarina e Rio Grande de São Pedro; de movimento de embarcações no porto 
de Lisboa, suas rotas de navegação, as saídas para o Brasil e outras colônias; 
pagamento das tripulações; fabricação e entrega de vidros depositados nos 
armazéns da Marinha em São Martinho para o laboratório químico, 
excetuando-se os entregues ao naturalista José Bonifácio de Andrade e Silva e 
ao cavalheiro [Carlos Antônio] Napion; atividades várias do Conselho do 
Almirantado; da atenção que os governadores do Brasil devem ter sobre as 
opiniões políticas e religiosas daqueles que vão do Reino para aquela 
Colônia; amostras do tabaco do Brasil para se examinar, juntamente com as 
que vieram da Virgínia e de Maryland; permissão de navios irem ao Rio de 
Janeiro; Tipografia do Arco do Cego; avisos aos governadores do Brasil sobre 
a guerra que o rei espanhol movia contra Portugal, autorizando-se ataques à 
região do Rio da Prata. 
AHU_CU_Reino, Cx. 153, pasta 3. 
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4-  ����1801, Abril, 1 – [Abril], [Lisboa] 
AVISOS, ESCRITOS e LEMBRETES (66) do [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar e da Fazenda], D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], 
João Felipe da Fonseca, ordenando-lhe a redação de ofícios ou de avisos a 
várias autoridades no Reino e nas colônias, tratando, entre outros assuntos 
de: quarentena nos portos devido às suspeitas de moléstias contagiosas 
vindas dos Estados Unidos; autorização sobre movimentos de embarcações; 
atendimento à solicitações de benefícios reais; extração de madeiras no 
Maranhão; prisões de militares; a planta descoberta em Mato Grosso, uma 
espécie de quina, para cujo exame seria enviado um botânico, pois seus 
efeitos médicos já eram bem conhecidos na corte; amostras de quina que 
também vieram do Maranhão e Piauí; militares requisitados pelo governo da 
capitania de São Paulo; assuntos administrativos, em geral, com 
governadores das capitanias brasileiras e com bispos que lá se encontram, 
por exemplo, o de Pernambuco; problemas administrativos com Açores, Ilhas 
de São Tomé e Príncipe; cargas de embarcações e outras questões com o 
Conselho do Almirantado; espécies vegetais remetidas de Pernambuco para 
o Jardim Botânico; solicitação de carta topográfica da Bahia para o mesmo 
Jardim; conduta do governador da Paraíba e a de um ouvidor; prisão de 
militar que servia na Bahia; soldos de oficiais da Marinha; produtos e outras 
questões da capitania de Mato Grosso; conduta do governador de Goiás, D. 
João Manuel de Meneses, 
Anexo: requerimento, oficio. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 153, pasta 4. 
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5-  ����1801, Maio, 1 – [Maio], [Lisboa] 
AVISOS, ESCRITOS e LEMBRETES (59) do [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar e da Fazenda], D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], 
João Felipe da Fonseca, ordenando-lhe a redação de ofícios ou de avisos a 
várias autoridades no Reino e nas colônias, tratando, entre outros assuntos 
de: movimento de navios, suas cargas e questões com a pirataria; navios 
portugueses no Mediterrâneo; pesquisas do carvão  e do “papel inglês”, feitas 
pelo abade [José] Correia da [Serra]; admissão de funcionários no Reino e nas 
colônias;  proteção da fragata que traria gado de Tânger; trabalhos na 
nitreira; presos da Trafaria e do Limoeiro; pedidos de cargos e benefícios; 
sistemática da expedição dos documentos da Secretaria; construção de 
charruas para o Pará; elogios para o Almirantado sobre os mestres de 
ensinamentos navais;  marinheiros para trabalharem para o Arsenal; 
comboios para o Rio de Janeiro, Bahia e outros portos brasileiros; munições 
para o Pará e Açores; estabelecimento das Casas da Moeda, Minas e Bosques; 
prisioneiros franceses a  serem remetidos do Brasil; remessa de ruibarbo feita 
pelo abade [José] Correia da [Serra]; circular aos governadores do Rio de 
Janeiro, Pernambuco e Maranhão sobre os serventuários vitalícios; 
necessidade de uma legislação comercial sobre letras de câmbio. 
Anexo: relações, ofício, provisões (minutas). 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 153, pasta 5. 
 

6-  ����1801, Junho, 1 – [Junho], [Lisboa] 
AVISOS, ESCRITOS e LEMBRETES (17) do [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, e, a partir 
do dia 21, visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e 
Souto Maior], ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], João Felipe da Fonseca, ordenando-lhe a redação de ofícios ou de 
avisos a várias autoridades no Reino e nas colônias, tratando, entre outros 
assuntos de: nomeação de juiz, apreensão de navios estrangeiros com carga 
de bacalhau e sardinha; prisão de marinheiros; corsários no Algarve; 
movimentação de navios; permissões e passaportes a navios; problemas com 
os comboios de gado, vindos do norte da África, junto ao estreito de Gibraltar 
por causa de ataques inimigos; sobre a marca nos vasilhames que trariam 
vinho das ilhas, particularmente da Madeira e do Faial. 
AHU_CU_Reino, Cx. 153, pasta 6. 
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7-  ����1801, Julho, 6 – Julho, 31 [Lisboa] 
AVISOS, ESCRITOS e LEMBRETES (16) do [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de 
Sá e Melo Meneses e Souto Maior], ao [oficial-maior da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar], João Felipe da Fonseca, ordenando-lhe a redação de 
ofícios ou de avisos a várias autoridades no Reino e nas colônias, tratando, 
entre outros assuntos de: jurisdição dos ouvidores do Brasil; escolha de 
pilotos pelo Conselho do Almirantado; formação de guarnição de navios; das 
acusações a D. Tomás José de Melo, ex - governador de Pernambuco; sobre a 
possibilidade de uma esquadra dos Estados Unidos do Mediterrâneo entrar 
em águas de Portugal; ordens ao Almirantado a respeito de movimentação 
de navios e sobre o modo de transportar a prata das igrejas do Algarve para 
Lisboa; proposta do governador de Goiás; recrutamento para a Brigada Real 
da Marinha; formação de corpos de guarda marinhas, aspirantes e 
voluntários; pagamentos a serem feitos pela Junta da Fazenda dos Açores. 
Anexo: avisos (minutas), lembretes, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 153, pasta 7. 
 

8-  ����1801, Agosto, 1 – [Agosto], [Lisboa] 
AVISOS, ESCRITOS e LEMBRETES (41) do [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de 
Sá e Melo Meneses e Souto Maior], João Felipe da Fonseca, ordenando-lhe a 
redação de ofícios ou de avisos a várias autoridades no Reino e nas colônias, 
tratando, entre outros assuntos de: perdão de degredos na Índia; prisão de 
marinheiros; preparativos para os banhos da Princesa e suas criadas em 
Caxias; pagamento das despesas da fragata Tétis; pedido dos vereadores da 
Paraíba; ordens ao Almirantado sobre navios e navegação; promoções e 
reformas de oficiais da Marinha e do Exército, no Reino e no Brasil; trabalho 
de galegos; transporte de gado do norte da África para o Algarve; esmolas 
pedidas pelo cabido da Sé do Rio de Janeiro;  formação de regimento na 
Bahia; escrivão de órfãos de Pernambuco; embarcações de guerra que 
acompanharão navios ao Maranhão; atividades da fragata Tétis; montepio 
para as viúvas dos soldados mortos da Legião dos Voluntários Reais da 
Capitania de São Paulo; remessa de munições para o Pará. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 153, pasta 8. 
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9-  ����1801, Setembro, 1 – Setembro,29, [Lisboa] 
AVISOS, ESCRITOS e LEMBRETES (37) do [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de 
Sá e Melo Meneses e Souto Maior], ao [oficial-maior da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar], João Felipe da Fonseca, ordenando-lhe a redação de 
ofícios ou de avisos a várias autoridades no Reino e nas colônias, tratando, 
entre outros assuntos de: um ofício do tabelião-mor do Recife, Pernambuco; 
uso do forte da Feitoria pela brigada real da Marinha; Junta da Fazenda do 
Maranhão; ofício ao imperador do Marrocos; acompanhamento de comboios 
pela fragata Tétis de Cabo Verde a Lisboa; trabalhadores espanhóis do 
Arsenal da Marinha, que voltariam para sua pátria; reclamação de membros 
de tripulação da nau da Índia; nomeação de Pedro Maria Xavier de Ataíde e 
Melo para governador de Minas Gerais; ofícios vitalícios no Ultramar; 
prisioneiros franceses que se acham na fragata inglesa; nomeação de D. 
Bernardo José de Lorena para o Conselho Ultramarino, após seu governo em 
Minas Gerais; conserto de naus na Ribeira. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 153, pasta 9. 
 

10-  ����1801, Outubro, 1 – 1802, Janeiro, 2 [Lisboa] 
AVISOS, ESCRITOS e LEMBRETES (58) do [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de 
Sá e Melo Meneses e Souto Maior], ao [oficial-maior da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar], João Felipe da Fonseca, ordenando-lhe a redação de 
ofícios ou de avisos a várias autoridades no Reino e nas colônias, tratando, 
entre outros assuntos de: atividades rotineiras da Brigada Real da Marinha; 
troca de governadores do Rio Grande de São Pedro, de Pernambuco, 
Maranhão, Pará e São Paulo; regimento de Artilharia da corte; mudanças de 
comando a serem efetuadas pelo Conselho do Almirantado; bispado de 
Angola; carga de ferro trazida por navio inglês; melhoramentos no palácio de 
Mafra; franceses  a serem entregues ao representante de seu país; obras a 
serem determinadas pelo arquiteto Fabri no quartel da Cruz; autorizações de 
saída de navios; incompatibilidade dos marinheiros do Arsenal Real da 
Marinha fazerem a ronda noturna nos bairros, o que caberia à Polícia; 
pagamento de oficiais; negociações  de paz com Argel; prisão do capitão e 
dos marinheiros de um navio norte-americano; navios portugueses atacados 
por corsários argelinos; pagamento ao rei de Marrocos do trigo ali comprado; 
entrada da Brigada Real da Marinha para a guarda do palácio de Queluz; 
ordens ao novo governador de Minas Gerais; escrivão dos agravos da relação 
da Bahia; oficiais de tabeliães e escrivães do crime e cível de Pernambuco;  
cartas vindas da Inglaterra a serem entregues ao governador de Gibraltar; 
reformulação dos regimentos de cavalaria do Rio de Janeiro; indicação de 
governador para a Paraíba. 
Anexo: regimento, provisão (cópia); provisão (minuta); lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 153, pasta 10. 
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11-  ���� [1816] 
REQUERIMENTOS (8), sendo os 6 primeiros ao [governador do Reino, 
secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende],  e o 7º e o 8º ao  rei [D. João VI], o 
1º, de Rosa Maria, solicitando baixa do seu filho embarcado, Manoel Gomes, 
pois era o seu único amparo; o 2º, dos religiosos do convento de Santo 
Antônio da Convalescença de Benfica solicitando uma corda para o sino; o 3º, 
do soldado da 2ª companhia da Brigada Real da Marinha, Raimundo José, 
que estava preso por ser sentinela na noite do incêndio do palheiro de 
Alcântara, solicitando ser solto para acudir à sua família;  o 4º, do 2º tenente 
do Real Corpo da Marinha, Ricardo José Rodrigues França, solicitando ser 
empregado na esquadrilha do Rio Guadiana;  o 5º, do 1º tenente da Armada 
Real, Ricardo José Alves, solicitando ser promovido a capitão tenente; o 6º, de 
Rodrigo Garcia solicitando aguardar na prisão enquanto sua mulher ia à sua 
terra vender seus bens, para depois acompanhá-lo no degredo; o 7º, do 
coronel das ordenanças da corte, Rui Galvão Mexia de Moura Teles 
Albuquerque, solicitando autorização para ir para a Corte do Rio de Janeiro 
com sua família; o 8º, do soldado menor da Brigada Real da Marinha, 
Rodrigo de Sousa da Silva Pontes Malheiro, solicitando mais um ano de 
licença para frequentar a Universidade de Coimbra. 
Anexo: requerimentos, ofício. 
Obs.: na descrição foi obedecida a ordem original, não cronológica, e sim das 
letras iniciais do sobrenome do requerente, no caso a letra R. 
AHU_CU_Reino, Cx. 153, pasta 11. 
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12-  ����[1816] 
REQUERIMENTOS (5) sendo os 2 primeiros ao [governador do Reino, 
secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende] e os demais ao rei [D. João VI], o 1º, 
de Teodora de Santana solicitando a dispensa de seu filho embarcado, 
Francisco do Carmo, pois era o seu único amparo; 2º , do segundo tenente da 
Armada Real, Tomás Camilo da Costa de Macedo, solicitando ser empregado 
na esquadrilha do Rio Guadiana; o 3º, do capitão de fragata da Armada Real, 
Teodoro José Laurentino, cobrando pagamentos que lhe eram devidos; o 4º, 
do preso na galé do Arsenal Real da Marinha, Tiago Lourenço, pedindo a 
concessão de 2 meses naquela cadeia, a fim de que chegasse o resultado de 
seu requerimento solicitando perdão; o 5º, do oficial de carpinteiro de 
machado do Arsenal Real da Marinha, Tomás dos Santos Almada, 
solicitando autorização para ensinar seu ofício ao seu primo menor, Francisco 
Antônio Salgado. 
Anexo: requerimentos, ofício. 
Obs.: na descrição foi obedecida a ordem original, não cronológica, e sim das 
letras iniciais do sobrenome do requerente, no caso a letra T. 
AHU_CU_Reino, Cx. 153, pasta 12. 
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AHU_CU_Reino 

Reino caixa 156 (1779-1801) 

N.º de pastas descritas: 23 

Assuntos: promoções e nomeações de oficiais da Marinha em Portugal e no Ultramar; 

concessão de passaportes; destinados a autorizar o livre-trânsito das embarcações 

portuguesas ou de países aliados nos portos pelos quais passassem; correspondência e envio 

de material científico a naturalistas; transporte do trigo vindo do Marrocos; combate ao 

contágio da peste vinda do norte da África; ordens de movimentação de embarcações; 

expedição científica francesa de Nicolau Boudin; material científico para o Jardim Botânico e 

a Sociedade Real Marítima e Observatório da Marinha entregues aos naturalistas Félix de 

Avelar Brotero, Abade Correia e Dr. Alexandre [Rodrigues Ferreira]; ameaça de corsários 

franceses e espanhóis; ordens para o governo das Ilhas dos Açores e Madeira; 

correspondência com governadores do Brasil e das possessões em África e Ásia. 

 
1-  � [post. 1779, Junho, 20] – 1796, Outubro, 4 [Lisboa] 

ESCRITOS (2), o 1º, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre a indicação do governo interino de 

Pernambuco do nome de João Coelho da Silva para tenente-coronel de milícias; o 

2º, sobre a promoção a capitão-de-fragata do tenente do mar com exercício de 

lente de Navegação da Companhia de Guardas Marinhas, Antônio Pires da Silva 

Pontes Leme, por seus notáveis serviços na demarcação dos limites do Brasil com 

as possessões espanholas na América, em maio de 1777. 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 1. 

 

2-  � [post. 1795, Março, 25 – ant. 1810, Novembro, 17] [Lisboa] 

PASSAPORTES (17) destinados a autorizarem o livre-trânsito das embarcações 

portuguesas ou de países aliados nos portos pelos quais passassem, concedidos 

sucessivamente pelos secretários da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa 

Coutinho, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses, visconde de Anadia e D. 

Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende. 

Anexo: anotações sobre reformulação do teor dos passaportes; obs.: trata-se do 

impresso do passaporte, sem preenchimento. 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 2. 

 

3-  � [post. 1797, Agosto, 9] 

DECRETO (minuta) do príncipe regente [D. João] ordenando que fosse cobrado 

do tesoureiro geral da Bula da Cruzada na capitania de Minas Gerais, Domingos 

Pereira do Amaral Coutinho, a quantia que ele devia àquela tesouraria. 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 3. 
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4-  � [post. 1800, fevereiro, 2] - Junho, 28, [Queluz] 

ESCRITOS (14) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 

Fonseca, ordenando que redigisse ofícios, decretos ou avisos a vários 

destinatários sobre, entre outros assuntos: informações sobre o histórico da 

Alcaidaria da Bahia; admissão e promoção de militares em todo o Ultramar; 

problemas entre [desembargador dos Agravos da Casa da Suplicação], 

corregedor [e provedor da comarca] do Porto, Francisco de Almada e Mendonça, 

e os comandantes das embarcações que transitavam no porto daquela cidade; 

nomeação do tenente da Brigada Real da Marinha, Antônio Gonçalves Penin 

como capitão de fragata e lente de Artilharia da Companhia de Guardas 

Marinhas; compra de teares de algodão; instruções ao novo governador de 

Angola e promoção de oficiais que ali serviam; gratificação ao abade Correia; 

promoções de militares; comunicação entre a capitania de Minas Gerais e a do 

Espírito Santo e de São Paulo com Mato Grosso; criação de alfândegas em Santa 

Catarina e no Rio Grande de São Pedro. 

Anexo: aviso (minuta), decreto, requerimento, informação, lembrete. 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 4. 

 

5-  �1800, Junho, 30 – Julho, 28 [Lisboa] 

ESCRITO (cópia), AVISOS (cópias) (2) do [secretário de Estado dos Negócios da 

Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, o 1º, sobre o requerimento 

de Luís Manuel Rebelo de Figueiredo o 2º e 3º, sobre as alegações feitas por 

aquele mesmo requerente; AVISOS (minutas) (8) do mesmo secretário sobre o 

trigo vindo do porto do Safi [Marrocos]; prisão de marinheiros que se encontrem 

em terra; segurança dos presos remetidos ao Conselho do Almirantado; cuidados 

da Provedoria da Saúde para com o navio chegado de Mahon e Gibraltar para 

saber se não tivera contato com outro navio; substituição do comandante do iate 

Castela; o comboio para o navio Nossa Senhora da Guia que ia para o Rio de 

Janeiro e o navio Ventura que ia para a Bahia; formação, junto aos arsenais da 

marinha, de aprendizes negros escravos para trabalharem, como carpinteiros de 

machado e calafates, nos estaleiros públicos na construção de embarcações de 

guerra e de navios mercantes. 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 5. 
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6-  �1800, Julho, 1º - 29 [Lisboa] 

ESCRITOS (28) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 

Fonseca, ordenando que redigisse ofícios, decretos ou avisos a vários 

destinatários sobre, entre outros assuntos: pirataria dos franceses e argelinos nas 

embarcações que transportavam gado do norte da África para o Algarve; trigo, 

cré e pólvora do Marrocos, negociantes incumbidos dessa negociação e ordens ao 

cônsul em Tânger, Jorge José Colaço; instruções aos governadores do Brasil e ao 

de Angola; movimentação de embarcações no porto de Lisboa; providência para 

melhor administração dos expostos na Ilha Terceira; instruções ao chefe de 

divisão [Donald] Campbell para entregar instruções cônsul Colaço e a Leonardo 

Pinheiro para o embarque do trigo; problemas com a alfândega da Ilha de São 

Miguel; pagamentos pelo Arsenal de férias aos carpinteiros de machado que 

foram a Queluz queixarem-se; reabilitação do D. Fernando de Noronha das 

acusações que lhe foram feitas, quando governador do Maranhão (1792-1795); 

nomeação de Isidoro de Almeida para governador de Moçambique; mudanças 

de comando de embarcações na Marinha; reforma do tenente coronel de 

infantaria José Monteiro Macedo Ramos, comandante da fortaleza Ilha das 

Cobras no Rio de Janeiro, destinada aos presos e aos desertores da Marinha Real; 

capitães-mores das vilas de Campos de Goitacazes, da fortaleza da Praia 

Vermelha, ambos na capitania do Rio de janeiro e do governo de Sergipe del Rei; 

escolha para governador do Rio Grande de Norte de um ex-comandante em 

Cacheu; contas das compras, vindas da Inglaterra, de livros e de barrís de 

sementes; queixas de uma senhora francesa, Mme. D`Entremense, sobre papéis 

que lhe faltavam.  

Anexo: relação, faturas, ofício, ofício (minuta). 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 6. 

 

7-  1800, Julho, 8, Lisboa. 

OFÍCIO do governador e capitão general da Ilha da Madeira, José Manuel da 

Câmara, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 

Rodrigo de Sousa Coutinho, solicitando fosse enviado um brigue para a defesa 

das costas daquela Ilha, já que havia constante ameaça de corsários franceses. 

Solicitava também providências a respeito de um celeiro público, de um 

guindaste, de armamentos, do aproveitamento do colégio dos antigos jesuítas 

para armazéns e de mudanças na Junta da Fazenda.  

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 7. 
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8-  �1800, Agosto, 4 – 31 [Lisboa] 

ESCRITOS (34) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 

Fonseca, ordenando que redigisse ofícios, decretos ou avisos a vários 

destinatários sobre, entre outros assuntos: providências de proteção contra a 

peste; chegada a Portugal do artista [Jacob Bernardo] Haas, para quem deveria 

ser preparado alojamento e oficina na Cordoaria e as medidas para desembarcar 

e transportar suas caixas de instrumentos; ida do governador da llha de São 

Miguel e o roubo alí feito por corsários franceses; comunicação com o 

governador do Algarve sobre o transporte de gado do Marrocos para Portugal; 

envio para o governador de Angola de mapas do estado das tropas naquele 

reino; a transformação do Colégio dos Nobres em Academia Militar; 

remuneração de pessoal da Marinha; indagação ao inspetor da Cordoaria, Pedro 

de Mariz sobre um incêndio naquela fábrica e que não fora comunicado aos 

superiores; comunicação ao governador da Bahia sobre extinção do contrato do 

sal; ordem ao comandante da nau Vasco da Gama, [Antônio Vicente] Scarnichia 

para ir a Gibraltar combater os argelinos; ordem para que os comandantes que 

chegassem com suas embarcações a Lisboa mandassem, á Intendência de Polícia, 

lista dos passageiros estrangeiros; passaporte em todas as possessões do 

Ultramar para a passagem livre de uma expedição francesa que leva geógrafos, 

naturalistas e artistas sob comando de Nicolau Boudin, que faz viagem científica 

em redor do mundo; falta de médicos em Salvaterra; material científico para o 

Jardim Botânico e a Sociedade Real Marítima e Observatório da Marinha 

entregues aos naturalistas Félix de Avelar Brotero, Abade Correia e Dr. 

Alexandre [Rodrigues Ferreira]; substituição de Paulo da Silva Gama no 

comando da esquadra do Brasil por [Donald] Campbell; benefícios a serem feitos 

para os povos do Ribatejo.  

Anexo: lembrete. 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 8. 

 

9-  [post. 1800, Agosto, 13] – 1800, Setembro, 5. 

REQUERIMENTOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, o 1º, solicitando as ordens necessárias 

para que se autorizasse a Antônio de Freitas Barreto e Queiroz o corte de 

madeiras necessárias á construção do um bergantim na cidade do Porto; o 2º, de 

Joaquim José Sabino solicitando aviso de licença de desembarque a seu irmão, 

capitão-mor das ordenanças do Maranhão, Manuel José Avelino.  

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 9. 
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10-  �1800, Agosto, 27, [Lisboa] 

CARTA de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao príncipe regente [D. João] sobre o 

pedido de José Egídio Álvares de Miranda do ofício de administrador geral da 

Alfândega da Bahia. 

Anexo: cartas, provisões (minutas), escrito. 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 10. 

 

11-  1800, Agosto, 29, Queluz 

CARTA RÉGIA (minuta) do príncipe regente [D. João] ao chefe de esquadra da 

Armada Real, Donald Campbell, designando-o para o comando da esquadro que 

se achava no Rio de Janeiro, para onde deveria imediatamente embarcar e lá, 

tomando posse da esquadra procurasse bloquear as fragatas francesas que se 

achavam no Rio da Prata. 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 11. 

 

12-  �1800, Setembro, 1º - 9 [Lisboa] 

ESCRITOS (25) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 

Fonseca, ordenando que redigisse ofícios, decretos ou avisos a vários 

destinatários sobre, entre outros assuntos: nomeação de Rafael Cruz Guerreiro 

para oficial da Secretaria da Marinha e Ultramar; pedido ao Almirantado que 

nomeasse embarcações destinadas a várias atividades; correspondência com o 

cônsul em Tânger, [Jorge José] Colaço a respeito de negociantes de Safi; chegada 

de correio da Bahia; desembarque dos ingleses em Vigo; cavalos trazidos de 

Cabo Verde; ordenado de um médico que vai para o Pará; pedidos ao vice-rei do 

Rio de Janeiro e aos governadores da Bahia e de Pernambuco para que 

mandassem pedreiros, carpinteiros e ferreiros que pudessem ir para Angola; 

envio de foles para esse mesmo reino; envio de caixote de plantas para Félix de 

Avelar Brotero; que o vice-almirante, inspetor do Observatório da Marinha 

entregasse ao lente Francisco Antônio Ciera os cronômetros, barômetros e 

termômetros necessários ao seu trabalho; entrega de passaporte pedido pelo 

enviado da Dinamarca para que um cidadão daquele país pudesse ir para a Ilha 

da Madeira; nomeação do escrivão da Ouvidoria de Sabará; alerta à provedoria 

da Saúde e aos comandantes de navios para que se fizesse quarentena para as 

pessoas vindas dos arredores de Sevilha e de Cádis, por possibilidade do 

contágio de febre amarela; provisões para naus que vão partir; prisão de 

marinheiros desertores.  

Anexo: portaria, ofício. 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 12. 

 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

13-  1800, Setembro, 2 – Outubro, 2, Queluz 

OFÍCIOS (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 

Rodrigo de Sousa Coutinho, o 1º, ao [ministro assistente ao despacho e secretário 

de Estado dos Negócios do Reino] marquês [de Ponte de Lima], mordomo-mor 

[D. Tomás Xavier de Lima Vasconcelos Brito Nogueira Teles da Silva], 

encaminhando os mapas que comprovavam os lucros da Real Fazenda na cidade 

da Bahia e dos portos e distritos daquela capitania; o 2º, minuta, para Bartolomeu 

da Costa avisando-o de que havia dado ordem ao Arsenal da Marinha para que 

lhe aprontasse tudo o que necessitava; 3º, minuta, para o [vice-rei do Rio de 

Janeiro], conde de Resende, D. José de Castro, para que não dificultasse a volta à 

Portugal e não obrigasse a trazer embarcação de conserva ao navio Santo 

Antônio e Mercedes armado em guerra, que acabava de sair da cidade do Porto 

em direção ao Rio de Janeiro. 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 13. 
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14-  �1800, Setembro, 11 – 30 [Lisboa] 

ESCRITOS (26) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 

Fonseca, ordenando que redigisse ofícios, decretos ou avisos a vários 

destinatários sobre, entre outros assuntos: interpelação ao governador do Pará 

por que deixara sair um comboio tão importante com tão pouca defesa, de tal 

modo que se dispersou, por ter encontrado embarcação inimiga, não tendo ainda 

aparecido uma parte perdida desse comboio; corsários franceses na Ilha da 

Madeira; questões de autoridade e jurisdição do Conselho do Almirantado; falta 

de oficiais de carpintaria e funilaria no Arsenal da Marinha; passaportes a 

estrangeiros; nomeação de Luís José de Sampaio Melo e Castro para a nau D. 

João de Castro e de José Tomas de Meneses para 2º tenente da Armada Real; 

obras no Real Hospital da Marinha do Campo de Santa Clara; o produto da Real 

Fazenda vindo de Moçambique que não fora encontrado; nomeação de oficiais 

por parte do chefe de divisão [Donald] Campbell; ofício de provedor da 

Alfândega da Bahia; licença para tratar da saúde nas Caldas ao comandante da 

esquadra do Brasil, vice-almirante Antônio Januário do Vale; nomeação do 

governador da Ilha de Santa Catarina, tenente coronel C. Curado; abolição do 

contrato do sal e da pesca da baleia na Bahia; obrigação de quarentena para 

qualquer pessoa vinda da Espanha ordenada aos governadores do Alentejo, 

Algarve, Beira e outras províncias e outras providências contra a febre amarela; 

avaliação de rendimentos dos ofícios vagos na Bahia; comunicações fluviais no 

Brasil central; prisão de marinheiros em terra para completar as tripulações; 

doação da Coroa da alcaidaria mor da Bahia; instruções ao vice-rei, aos 

governadores da Bahia e da Ilha da Madeira para que reunissem os documentos 

para serem enviados à Lisboa no próximo comboio; despesas de D. Fernando de 

Noronha [no governo do Pará]. 

Anexo: ofícios, decreto, ofício (cópia). 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 14. 
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15-  1800, Outubro, 4 – 24 [Lisboa] 

ESCRITOS (33) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 

Fonseca, ordenando que redigisse ofícios, decretos ou avisos a vários 

destinatários sobre, entre outros assuntos: providências contra o contágio da 

peste vinda de Cádis principalmente por parte das instituições de saúde, de 

polícia e da Marinha e portos; cuidados também em terra e ao longo da fronteira 

com Espanha; mudanças de comando em embarcações do serviço real; vigilância 

por parte das várias instituições públicas para com todos os estrangeiros que 

entrassem em Portugal; troca de comando nas embarcações do serviço real; 

pedido dos documentos e ordens reais relativas às pestes que em reinados 

anteriores haviam atingido Portugal; relação de pessoas que se acham no 

Presídio da Trafaria; instruções para o Conselho do Almirantado a respeito das 

providências dos comandantes quanto à quarentena no porto de Lisboa; normas 

sobre o corte anual das madeiras; ofício de escrivão da Conservatória da Moeda 

da Bahia; ordens sobre movimentação das embarcações reais na costa portuguesa 

expedidas ao corregedor do Porto; envio de memória científica à Sociedade Real 

Marítima; carta régia ao vice-rei do Brasil e governadores das capitanias 

mandando por a lanço todos os contratos reais e dando as devidas instruções; 

providências a serem tomadas pelo vice-rei no Rio de Janeiro, em conjunto com o 

chanceler da Relação, o procurador da Coroa e o presidente da Mesa de Inspeção 

que beneficiassem a Real Fazenda. 

Anexo: carta régia (minuta). 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 15. 
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16-  �1800, Novembro, 1º - 29 [Lisboa] 

ESCRITOS (41) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 

Fonseca, ordenando que redigisse ofícios, decretos ou avisos a vários 

destinatários sobre, entre outros assuntos: ordens aos comandantes da fragatas 

Tritão e Andorinha para que se equipassem e saíssem para dar combate aos 

corsários argelinos; normas para o pagamento da féria do Arsenal da Marinha 

pelo Real Erário; decreto sobre o grau de nobreza necessário aos candidatos a 

aspirante guarda marinha; pedido feito pelo encarregado dos negócios da 

Inglaterra em Portugal para que se consultasse o embaixador da Espanha sobre 

os ingleses que se achavam a bordo de corsários espanhóis; ordem para que o 

[intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina] e 

administrador geral da Alfândega, Manique, parasse de cobrar direitos tão altos 

sobre o arroz vindo do Brasil; portaria para que não se embargasse aos talhos a 

venda da carne vinda do norte da África, pois essa, por ser mais barata, era 

destinada às camadas mais pobres da população; vigilância sobre os espanhóis 

que chegavam diariamente a Elvas por causa do contágio; ordens paras a fragata 

Cisne para ir a Ilha da Madeira e na volta vigiar o estreito [de Gibraltar] para 

impedir a saída dos argelinos; o ferro, estanho, folhas de Flandres e folhas de 

cobre a serem entregues ao construtor João de Sousa para a construção dos 

pontões; promoções de oficiais na Marinha; proibição de dar comboio a navios 

espanhóis; ordem para se fazer cópia da Descrição Corográfica das Novas Minas 

de Cantagalo e que se mandasse outra cópia ao novo vice-rei do Brasil; 

recrutamento para a tropa de aprendizes de ofícios, caixeiros de lojas ou criados 

de servir; acolhimento na Trafaria de doentes da tropa inglesa que iriam 

desembarcar em Lisboa; novo governador da Ilha de São Miguel, tenente coronel 

de infantaria, Inácio Joaquim de Castro; intervenção do cônsul em Tânger, [Jorge 

José] Colaço na compra do trigo de Safi; assistência à agricultura, ao comércio e 

às manufaturas na Índia; objetos científicos a serem entregues ao padre frei José 

Veloso para sua expedição; novo regimento proposto pelo governador da Bahia 

para a conservação das matas.  

Anexo: relação, requerimento, ofício. 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 16. 
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17-  1800, Novembro, 4  

ALVARÁ (minuta) do príncipe regente [D. João] sobre o empréstimo necessário 

para a construção de um lazareto situado entre o Presídio da Trafaria e a torre do 

Bugio, destinado ao alojamento das pessoas que necessitassem permanecer em 

quarentena. 

Anexo: decreto (minuta). 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 17. 

 

18-  �1800, Dezembro, 1º - 22 [Lisboa] 

ESCRITOS (18) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 

Fonseca, ordenando que redigisse ofícios, decretos ou avisos a vários 

destinatários sobre, entre outros assuntos: aviso ao governador de Minas Gerais 

para que estimulasse os povos a prática da agricultura e da mineração e não a 

das manufaturas; ao governador da Bahia sobre a desobrigação dos navios que 

viessem da Costa da Mina para a Bahia, de tocarem nas Ilhas de São Tomé e 

Príncipe; prisão do mestre do bergantim Vitória por ter se separado do comboio 

quando vinha do Maranhão; pedidos de comboio dos donos de navios 

destinados ao Mediterrâneo; compra de papel na Inglaterra, instrumentos para a 

composição gráfica e a subscrição de livros no Brasil; aviso ao vice-rei no Rio de 

Janeiro sobre o fato de que só se trouxessem carga portuguesa e não espanhola é 

que os navios que fossem à Buenos Aires se livrariam dos corsários ingleses; 

avisos aos governadores das Ilhas da Madeira e dos Açores sobre as marcas que 

as vasilhas, que saíssem de uma e de outra, deveriam ter marcas próprias, de 

modo que os vinhos não fossem confundidos.  

Anexo: informação. 

Obs.: documento em francês. 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 18. 
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19-  [ant. 1801, Janeiro, 6] [Lisboa] 

ESCRITOS (115) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 

Fonseca, ordenando que redigisse ofícios, decretos ou avisos a vários 

destinatários sobre, entre outros assuntos: pedidos de mercês e benefícios; 

questões fazendárias, administração civil e eclesiástica; administração da justiça; 

atividades da Intendência de Polícia de Lisboa; relações diplomáticas com a 

Espanha; combate ao contrabando; administração das manufaturas de seda; 

Pinhais Reais, extração, transporte e distribuição das madeiras; correspondência 

e entrega de material aos cientistas padre frei José Veloso, abade Correia, 

cavaleiro Napion, José Bonifácio de Andrada e Silva; Observatório Real, 

Sociedade Real Marítima; obtenção de salitre e enxofre para a fabricação da 

pólvora; funcionamento da nitreira; carreira de funcionários que não os da 

Marinha, sua admissão, promoção, ordenados, etc.; atividades cotidianas e 

cerimônias especiais na corte; socorro aos doentes do Ribatejo. 

Anexo: relação. 

Obs.: estes escritos de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, por não terem data mas 

terem sido redigidos durante sua gestão à frente da Secretaria de Estado da 

Marinha e Ultramar, foram considerados como sendo anteriores à data da sua 

saída daquele órgão. 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 19. 
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20-  [ant. 1801, Janeiro, 6] [Lisboa] 

ESCRITOS (56) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 

Fonseca, ordenando que redigisse ofícios, decretos ou avisos a vários 

destinatários sobre, entre outros assuntos: ordens aos governadores, magistrados 

ou oficiais das Ilhas dos Açores e da Madeira, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e 

de Angola, Moçambique, Índia, China, Costa do Malabar, Macau, Goa, Cacheu, 

Costa da Mina sobre movimentação de embarcações e roteiros a serem seguidos; 

produtos a serem trazidos ou levados; envio de missionários e de cirurgiões para 

o Ultramar; nomeação, promoção e deslocamento de oficiais e tropas; ordens 

para comerciantes ali estabelecidos ou que para lá se dirigem; contas com o 

Erário Régio; estabelecimento de celeiro público na Madeira; armamentos para as 

fortalezas ou embarcações; passaportes para estrangeiros que se dirigem ao 

Ultramar; vinhos da Ilha do Faial; escravos da Costa da Mina; nomeação de 

magistrados para essas possessões;  

Anexo: ofício. 

Obs.: estes escritos de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, por não terem data mas 

terem sido redigidos durante sua gestão à frente da secretaria de estado da 

Marinha e Ultramar, foram considerados como sendo anteriores à data da sua 

saída daquele órgão. 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 20. 

 

21-  [ant. 1801, Janeiro, 6] [Lisboa] 

ESCRITOS (25) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 

Fonseca, ordenando que redigisse ofícios, decretos ou avisos a vários 

destinatários sobre, entre outros assuntos: relações com Marrocos sobre a compra 

e transporte do trigo vindo de Safi; ordens aos cônsules e representantes 

portugueses em Tânger, Gibraltar, Cádis e Tarifa; gado vindo do norte da África, 

assim como carne verde; comboios para acompanhar as embarcações que traziam 

essas cargas; correspondência com comandantes de navio em serviço naquela 

área; cuidados para combater o contágio da peste vinda do norte da África; a 

quarentena e outras medidas; contágio da febre amarela; esquadra em serviço no 

Algarve e nas proximidades de Gibraltar. 

Obs.: estes escritos de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, por não terem data, mas 

terem sido redigidos durante sua gestão à frente da secretaria de estado da 

Marinha e Ultramar, foram considerados como sendo anteriores à data da sua 

saída daquele órgão. 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 21. 
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22-  [ant. 1801, Janeiro, 6] [Lisboa] 

ESCRITOS (86) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 

Fonseca, ordenando que redigisse ofícios, decretos ou avisos a vários 

destinatários sobre, entre outros assuntos: questões burocráticas e técnicas do 

Conselho do Almirantado; movimentação de embarcações e ordens a oficiais; 

problemas de navios estrangeiros em águas portuguesas; ameaças de corsários 

espanhóis e franceses; tribunais da Marinha; petições de oficiais e marinheiros; 

socorro a marinheiros portugueses em dificuldades em outros países; questões 

de disciplina nas brigadas da marinha; deserção; designações de comboios para 

acompanhar algumas embarcações a vários destinos; soldos, licenças, 

promoções, admissões de oficiais e marinheiros; prisão de marinheiros 

encontrados em terra; Academia da Marinha, seus lentes e alunos; atividades do 

Arsenal da Marinha; despesas e orçamento da Marinha. 

Obs.: estes escritos de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, por não terem data, mas 

terem sido redigidos durante sua gestão à frente da secretaria de estado da 

Marinha e Ultramar, foram considerados como sendo anteriores à data da sua 

saída daquele órgão. 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 22. 
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23-  [ant. 1801, Janeiro, 6] [Lisboa] 

ESCRITOS (53) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 

Fonseca, ordenando que redigisse ofícios, decretos ou avisos a vários 

destinatários sobre vários assuntos referentes ao Brasil, entre eles: funcionamento 

da administração e da justiça, em geral, com ênfase à correspondência com os 

governadores da Bahia e de Pernambuco, mas também com o de Minas Gerais, 

Pará, Santa Catarina; correspondência com o chanceler do Rio de Janeiro; e com o 

vice-rei do Brasil, no Rio de Janeiro; cargas de mercadorias embarcadas no Brasil 

e as vindas de lá; nomeações, promoções, deslocamentos e soldos de oficiais e 

soldados; nomeação de padres, físicos e cirurgiões; venda de vinhos; direitos 

pagos por donos de gado; reprimendas ou elogios a governadores; portugueses 

que desejam se estabelecerem no Brasil; requerimentos de habitantes do Piauí, 

Maranhão, Rio de Janeiro; comércio e contrabando; instruções aos novos 

governadores; provedor da Casa da Moeda da Bahia; observações sobre os 

portos; composição de regimentos militares; dívida flutuante do Rio de Janeiro. 

Obs.: estes escritos de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, por não terem data, mas 

terem sido redigidos durante sua gestão à frente da secretaria de estado da 

Marinha e Ultramar, foram considerados como sendo anteriores à data da sua 

saída daquele órgão. 

AHU_CU_Reino, Cx. 156, pasta 23. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 157 (1738-1833) 
N.º de pastas descritas: 34 
Assuntos: oficiais, emolumentos e pagamento de despesas da secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar; recibos; dispensa de oficiais; cartas do almirante Berkeley; 
requerimentos solicitando ofício, ajudas de custo, pagamento de ordenados e assentamento 
de praça; folhas de pagamento de oficiais; ordens, portaria e papéis remetidos à junta da 
Fazenda; representação feita pelos correios; mapas de pagamento feitos por navios. 
 

1-  1738, Julho, 8, Cascais – [1821] 
OFÍCIOS (6) o primeiro de Francisco Soares de Brito, sobre a execução da ordem 
emitida pelo capitão da Armada Real, D. João; o segundo do [secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. João de Almeida de Melo e Castro ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], remetendo cópia de uma 
informação enviada por Joseph Diogo Mascarenhas Neto; o terceiro, de Leonardo 
Antônio Gonçalves Basto ao oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar, José Joaquim da Silva Freitas, remetendo mapa e recibos; o quarto, de 
Francisco Xavier Machado a Manuel José da Silva Serva, remetendo uma relação 
do capitão Francisco de Sousa a respeito de corsários na ilha de São Bartolomeu; o 
quinto, do capitão-de-fragata e oficial-maior, Henrique José Dioniso Franco ao 
oficial-maior [da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], Lourenço Antônio 
de Araújo, remetendo relação, decretos e consultas; o sexto, do intendente da 
Marinha do Porto, solicitando que fosse informando da decisão sobre o envio para 
a secretaria de Estado das portarias emitidas pelo ministro da Fazenda. 
Anexo: relação, listas, ofícios, informação, avisos e lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 1. 
 

2-   [post.1755] – 1777, Outubro, 4 
RELAÇÕES (5) a primeira, dos oficiais da secretária de Estado da Marinha e 
Ultramar; a segunda, da cera que foi enviada para a secretária de Estado da 
Marinha e Ultramar, por ordem do oficial-maior da mesma secretaria, João Gomes 
de Araújo; a terceira, quarta e quinta, contendo extracto das despesas da secretaria 
de Estado da Marinha e Ultramar. 
Anexo: listas, ofícios, recibos e informações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 2. 
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3-   1759, Março, 29, Lisboa – 1773, Julho, 23, Lisboa 
RECIBOS (7) o primeiro passado por Martinho [...]; o segundo, passado por 
Custódio da Costa; o terceiro, passado por Luís Gomes […]; o quarto e o quinto, 
passado por D. Joana Antónia de Passos; o sexto, passado por Pedro João 
[Garnault]; o sétimo, passado por Diogo Machado; todos por terem recebido do 
oficial-maior da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João Gomes de 
Araújo valores referentes à atribuição de ajudas de custo por embarcação, mercês, 
ao pagamento de despesas da dita secretaria e ao pagamento de soldos em atraso. 
Anexo: recibos e informação. 
AHU CU_Reino, Cx. 157, pasta 3. 
 

4-   1772, Julho, 3, [Lisboa] – 1775, Janeiro, 9, [Lisboa] 
RECIBOS (10) passados por Antônio Sá e Rebelo Osório, por ter recebido do 
oficial-maior da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João Gomes de 
Araújo a quantia de trezentos mil réis, referente ao pagamento de mercê. 
AHU_CU_Reino, Cx. 1, pasta 4. 
 

5-  1773, Janeiro, 5, Lisboa – 1774, Janeiro, 5, Lisboa 
RECIBOS (4) passados por D. Mariano Gávila, por ter recebido do oficial-maior da 
secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João Gomes de Araújo, a quantia de 
setenta e cinco mil réis, referente à atribuição de uma pensão mensal de trezentos 
mil réis. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 5. 
 

6-  1773, Janeiro, 18, [Lisboa] – 1774, Outubro, 13, [Lisboa] 
RECIBOS (6) passados por José Teotônio da Costa [Power], por ter recebido do 
oficial-maior da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João Gomes de 
Araújo, a quantia de sessenta mil réis, referente ao para o pagamento de salários 
em atraso. 
Anexo: recibos, relações e listas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 6. 
 

7-  1773, Janeiro, 31, [Lisboa] – 1774, Agosto, 31, [Lisboa] 
RECIBOS (14) passados por D. Antônio José Henriques, por ter recebido do oficial-
maior da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João Gomes de Araújo, a 
quantia de três moedas correspondentes ao valor unitário de quatro mil, oitocentos 
réis, referente ao pagamento de salários. 
Anexo: relação e lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 7. 
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8-   1773, Março, 16, [Lisboa] – 1774, Novembro, 11, [Lisboa] 
RECIBOS (7) passados pelo procurador-geral, frei Pedro do Menino Jesus, por ter 
recebido do oficial-maior da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João 
Gomes de Araújo, o pagamento de despesas com os infantes D. Antônio e D. José 
no convento de Buçaco e um outro montante referente às despesas com 
alimentação de padres jesuítas. 
Anexo: relações, certificados e listas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 8. 
 

9-  1773, Abril, 6, Lisboa – 1774, Novembro, 8, Lisboa 
RECIBOS (6) passados por Miguel Tibério [Pedegache] Brandão [João], por ter 
recebido do oficial-maior da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João 
Gomes de Araújo, a quantia de vinte mil réis, referente ao pagamento de tenças de 
D. Ana Vitória Xavier de Lima e de D. Maria Joaquina Xavier de Lima, de quem 
este tinha uma procuração. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 9. 
 

10-   1773, Julho, 9, Lisboa – 1774, Abril, 5, Lisboa 
RECIBOS (4) passados por Dona Mariana d’Hor Ville, por ter recebido do [oficial-
maior da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João Gomes de Araújo a 
quantia de vinte e um mil e seiscentos réis, referente ao pagamento de tença. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 10.  
 

11-   1773, Agosto, 5, Lisboa – 1774, Julho, 1 
RECIBOS (7) o primeiro, passado pelo frei João de [Manfilha]; o segundo e o sexto 
passados, por Luís Gomes [...]; o terceiro e o sétimo, passados por Custódio da 
Costa; o quarto, passado pelo frei José da Santa Ana Costa; o quinto, passado por 
Diogo Machado [...]; todos por terem recebido do oficial-maior da secretaria de 
Estado da Marinha e Ultramar, João Gomes de Araújo, valores referentes ao 
sustento do padre Joaquim Xavier, atribuição de comedorias e tenças, pagamento 
de salários e consignação. 
Anexo: recibos, informação, listas e relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 11. 
 

12-  1773, Outubro, 4, [Lisboa] – 1833, Abril, 27 
RELAÇÕES (5) das despesas feitas pela secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar, nomeadamente em pagamento de salários dos oficiais, materiais, 
alimentos, peças de cozinha e cera, e dos emolumentos pagos pela secretaria de 
Estado dos negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos para vice-reis e 
governadores, secretários de governos, serventuários de ofícios, bem como dos 
emolumentos para passaportes e certidões. 
Anexo: recibos, relações, informações, escritos, listas e decreto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 12. 
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13-  [1773] – [1775] 
RECIBOS (8) passados por José Joaquim Melitão, por ter recebido do oficial-maior 
da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João Gomes de Araújo a quantia de 
dezoito mil réis referente ao pagamento de salários. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 13. 
 

14-  1774, Abril, 21, [Lisboa] – 1775, Abril, 11, Lisboa 
RECIBOS (5) os quatro primeiros, passados pela vigária do real recolhimento do 
paraíso de São Francisco de Xavier, D. Luísa Antónia de Brito e Moura, por ter 
recebido do oficial-maior da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João 
Gomes de Araújo, as quantias de nove mil réis, que deviam ser entregues a D. 
Mariana Tavares Banha; o quinto, passado por D. Luísa Margarida Leonor 
Weinholtz por ter recebido do oficial-maior da secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar, João Gomes de Araújo, a quantia de cento e trinta e sete mil réis, 
referente à atribuição de tença. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 14. 
 

15-  1774, Agosto, 2, Lisboa – 1797, Maio, 23, Lisboa 
RECIBOS (7) o primeiro e o segundo, passados pelo frei Luís de Lorena; o terceiro, 
passado por Maria José; o quarto, passado pelo frei José de Nossa Senhora da 
Esperança; o sexto, passado pelo capitão do mar, Manuel Carlos de Tamm; o 
sétimo, passado por Antônio Botelho de Andrade; todos por terem recebido do 
oficial-maior da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João Gomes de 
Araújo valores referentes à atribuição de tenças e comedorias. 
Anexo: relações e recibos. 
Obs.: o quinto documento não está assinado  e a quantia mencionada na relação 
em anexo reporta ao total das despesas pagas pela mesma secretária a vários 
oficiais.  
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 15. 
 

16-  [post. 1780] 
LEMBRETE com o nome dos oficiais da secretária de Estado da Marinha e 
Ultramar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 16. 
 

17-  1798, Janeiro, 20, Queluz – Novembro, 20, Queluz 
DECRETOS (3) do príncipe regente, D. João, o primeiro, fazendo mercê a Salvador 
José Joaquim Durão, de uma pensão de vinte mil réis por mês; o segundo, 
ordenado que os oficiais da secretária de Estado da Marinha e Ultramar, 
passassem a receber os emolumentos declarados no regulamento assinado por 
Dom Rodrigo de Sousa Coutinho; o terceiro, fazendo mercê a dona Joaquina 
Teodora de Freitas e Araújo, de uma pensão vitalícia de duzentos mil réis por ano. 
Anexo: aviso, ofício e relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 17. 
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18-  1799, Maio, 16, [Lisboa] – Dezembro, 23, [Lisboa] 
LISTAS (5) das assinaturas que subiram à presença do rei pela secretária de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 18. 
 

19-  1800, Fevereiro, 28, [Lisboa] – Novembro, 8 [Lisboa] 
LISTAS (10) das cartas patentes, alvarás, cartas de sesmarias, cartas de crença que à 
presença do rei pela secretária de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar 
para serem assinadas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 19. 
 

20-  1800, Novembro, 8, [Lisboa] – Novembro, 26, [Lisboa] 
LISTAS (10) das cartas patentes, alvarás, cartas de sesmarias, cartas de crença que à 
presença do rei pela secretária de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar 
para serem assinadas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 20. 
 

21-  1800, Novembro, 29, [Lisboa] – Dezembro, 23, [Lisboa] 
LISTAS (11) das cartas patentes, alvarás, cartas de sesmarias, cartas de crença que à 
presença do rei pela secretária de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar 
para serem assinadas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 21. 
 

22-  1801, Janeiro, 31, [Lisboa] – Dezembro, 12, [Lisboa] 
LISTAS (12) das cartas patentes, alvarás, cartas de sesmarias, cartas de crença que à 
presença do rei pela secretária de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar 
para serem assinadas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 22. 
 

23-  1801, Setembro, 12 – [1811] 
OFÍCIOS (3) ao [oficial-maior da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João 
Felipe da Fonseca; o primeiro, de Gonçalves da Costa [Posser], informando sobre o 
uso que existia na secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra em 
relação à ajuda de custo aos oficiais em caso de doença; o segundo, remetendo 
cartas do almirante Berkley e informando o pagamento das despesas que seriam 
feitas na mudança dos papéis da secretária; o terceiro, de Gregório Gomes, sobre a 
dispensa dos oficiais da repartição da Marinha. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 23. 
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24-  ����[ant. 1802, Maio, 5] – [ant. 1830, Agosto, 9] 
REQUERIMENTOS (7) o primeiro, ao príncipe regente [D. João VI]; do tenente de 
infantaria, Antônio Luís Pereira, solicitando que fosse colocado num dos 
regimentos de infantaria do Rio de Janeiro, ou então no comando de uma fortaleza 
do continente americano; o segundo, ao príncipe regente [D. João VI]; do correio 
da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, Luís José da Costa Matos, 
solicitando que fosse emitido aviso para a real junta da Fazenda da Marinha, de 
modo a atribuírem dinheiro, armas e [talabardes], para uso dos correios; o terceiro, 
ao rei, [D. João VI] do correio da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, 
Joaquim do Carmo, solicitando amparo para a sua família, pois sua doença o 
impedia de trabalhar; o quarto, ao rei [D. João VI] de Maria Fernandes, solicitando 
o pagamento dos ordenados devidos ao seu marido, correio da secretaria de 
Estado da Marinha e Ultramar, Manuel José Pereira; o quinto, ao rei [D. João VI] do 
correio da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, Bernardo da Cruz, 
solicitando que, pela administração do Correio Geral, se lhe desse uma ajuda de 
custo; o sexto, à princesa regente [D. Isabel Maria] de José Martins da Cruz, 
solicitando assentamento de praça de correio da secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar, sem vencimento; o sétimo, ao rei [D. Miguel I] do oficial Vicente José 
Maria de Sales Ribeiro, solicitando ajuda de custo. 
Anexo: lembretes, informação, requerimento, certificado, aviso e atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 24. 
 

25-  1802, Novembro, 3, [Lisboa] 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente [D. João] sobre o 
requerimento do sargento-mor reformado, Francisco Silva Braga, em que este 
solicita, tendo em conta os serviços prestados, o soldo integral correspondente à 
patente de sargento-mor. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 25. 
 

26-  1805, Novembro, 20, [Lisboa] – 1811, Dezembro, 12, [Lisboa] 
FOLHAS de ordenado (5) dos oficias da secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar. 
Anexo: relações e informações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 26. 
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27-  1811, Maio, 8, [Lisboa] – 1819, janeiro, 27, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) o primeiro e o terceiro ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho]; o primeiro, de Duarte 
José Pereira, remetendo termo de orçamento expedido pela secretaria de Estado 
dos Negócios da Guerra e Marinha, referente ao conserto do telhado e mais 
reparos nas casas da Rua Direita da Junqueira; o segundo, de D. Miguel Pereira 
Forjaz [Coutinho] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
conde da Barca, [Antônio de Araújo de Azevedo], remetendo um requerimento do 
oficial, Pedro João Tomás, solicitando a graduação de oficial-maior; o terceiro, de 
Joaquim João de Castro Guedes a D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], informando que tinha 
notícias sobre a comissão de que estavam encarregados. 
Anexo: lembrete, ofícios, requerimento e atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 27. 
 

28-  1811, Outubro, 22 – 1822, Agosto 
MAPAS (3) o primeiro, contendo datas de emissão de avisos; o segundo, das 
despesas, ordinárias e extraordinárias da [secretária de Estado da Marinha e 
Ultramar], referente aos anos de 1800 a 1815 e reportam-se a ordenados, cera, 
papel, tinta utensílios, ajudas de custo, pensões e outras despesas; o terceiro, dos 
emolumentos do Cofre Geral da secretaria de Estado e Gazeta de Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 28. 
 

29-  1817, Janeiro, 4, Lisboa – Janeiro, 7, Lisboa 
CARTAS (2) da Junta Governativa do Reino ao rei [D. João VI]; a primeira, 
informando sobre o pedido feito pelo primeiro ajudante de porteiro e guarda-
livros, Tiago Danglade, em que este solicitava o posto de porteiro; a segunda, 
solicitando que as filhas do falecido porteiro e guarda dos livros da secretaria de 
Estado da Marinha e Ultramar, fossem incluídas nas folhas de pagamento da dita 
secretária, por ficarem sem amparo pelo falecimento do pai. 
Anexo: cartas, requerimentos, atestado e certificado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 29. 
 

30-  1818, Maio, 7 – 1831, Setembro, 27 
INFORMAÇÕES (2) a primeira, contendo cópias de ordens, portaria e papéis que 
foram remetidas à Junta da Fazenda da Marinha em 1811 sobre os pinhais de 
Leiria; a segunda, sobre o oficial da secretária de Estado da Marinha e Ultramar, 
Filipe da Rocha [...]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 30. 
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31-  1821, Julho, 25, [Lisboa] – 1821, Novembro, 8, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) de Lourenço de Antônio de [...] ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar, Joaquim Monteiro Torres]; o primeiro, remetendo 
requerimento de José Licio Possidónio Mafra de mercê do cargo de porteiro; o 
segundo, informando que o segundo ajudante de porteiro e guarda de livros, Luís 
da Cruz pretendia ser promovido a primeiro ajudante e dando seu parecer 
favorável; o terceiro, sobre a representação feita pelos correios em que estes 
exigiam que qualquer correio que não pudesse montar a cavalo fosse isento do 
mesmo serviço. 
Anexo: requerimentos, lembrete e ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 31. 
 

32-  1821, Dezembro, 6, Lisboa – 1834, Maio, 14, [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) o primeiro e o segundo ao [secretario de estado da Marinha e 
Ultramar], Joaquim José Monteiro Torres; o primeiro de Manuel Vieira 
[Albuquerque] e [...], solicitando informações acerca do dia e da hora que deveria 
dirigir-se à dita secretaria; o segundo, de José Joaquim da Silva Freitas, sobre a 
procuração passada pelo seu filho, Bernardo José de Sousa Freitas para que 
pudesse fazer, em nome dele, o juramento na qualidade de oficial-maior da mesma 
repartição; o terceiro, de Antônio Manuel de Vasconcelos ao conselheiro Manuel 
José Maria da Costa e Sá, informando da necessidade de se mandar fazer dois 
livros para o expediente do gabinete da [secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar]; o quarto, do vice-almirante, Henrique Joaquim da Fonseca Sousa [...] ao 
ministro e secretário interino de estado da Marinha e Ultramar, José Antônio de 
Oliveira Leite de Barros, sobre a expedição à Ilha da Madeira ordenada pelo rei e 
os seus resultados; o quinto, de José Antônio David Henriques, remetendo uma 
caixa e uma carta destinadas ao presidente e conselheiro do tribunal; o sexto, de 
[...] da Silva Carvalho a Francisco Simões Margiochi, informando que foram pagas 
as folhas dos ordenados dos empregados da secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar. 
Anexo: certificado, atestado, ofícios (cópias) e ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 32. 
 

33-  1824, Julho, 28, [Lisboa] 
AVISO mandando que se entregasse ao conselheiro Manuel José Maria da Costa e 
Sá o relatório dos Negócios do Ultramar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 33. 
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34-  ����1833, Janeiro, [Lisboa] – Junho, [Lisboa] 
MAPAS (6), do dinheiro recebido dos emolumentos da secretária de Estado da 
Marinha e Ultramar entre Janeiro a Junho de 1833. Os mapas fazem referência a 
pagamentos feitos por vários navios ingleses, brasileiros, portugueses, passaportes 
de passageiros, certidões, registo de patentes, avisos, consultas resolvidas e 
decretos. 
Anexo: mapas, lembretes, recibos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 157, pasta 34. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 158 (1776-1816) 
N.º de pastas descritas: 17 
Assuntos: abusos nas cobranças de impostos; recibos por serviços prestados e mercadorias 
vendidas à Secretaria de Marinha e Ultramar; plantação das amoreiras para a criação do 
bicho-da-seda; remessas de plantas e minerais das colônias para as instituições científicas de 
Lisboa; sugestões para que Portugal desenvolvesse uma indústria têxtil; missão de José 
Hipólito da Costa aos Estados Unidos para estudo de plantas e indústrias; necessidade de 
comboio o trigo vindo do Algarve por causa dos corsários; possibilidades de agressões dos 
franceses aos navios e às costas do Brasil; entendimentos com o imperador do Marrocos para 
a continuação do fornecimento de pólvora, etc. 
 

1-  [ant. 1776, Março, 22] 
REQUERIMENTOS (4) à rainha [D. Mariana Vitória], de moradores da vila de 
Chaves, do Vilarinho do Monte e do lugar de Veiga de Lila e pedindo justiça 
contra os abusos praticados pelos rendeiros nas cobranças dos foros. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158, pasta 1. 
 

2-  1786, Janeiro, 6 – Dezembro, 31, [Lisboa] 
RECIBOS (41) passados por várias pessoas acusando terem recebido das mãos do 
oficial-maior da Secretaria de Marinha e Ultramar, João Gomes de Araújo, o 
pagamento de, entre outras, ajudas de custo, comedorias, soldos, serviços 
prestados, mercadorias e gêneros fornecidos. 
Anexo: relações, lembrete, escritos. 
Obs.: um recibo é impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158, pasta 2. 
 

3-  1786, Agosto, 3 – [post. 1787, Julho, 27], [Lisboa] 
RELAÇÕES de despesas (2) feitas pela Secretaria de Marinha e Ultramar na 
compra de penas, lápis, papel, comedorias de trabalhadores, sacos, folhas para 
impressão de passaportes, transporte de carvão, fitas, linhas de cozer, gomas, 
lacres, pagamento de soldos, azeite, material e pessoal de limpeza. 
Anexo: recibos, despacho, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158, pasta 3. 
 

4-  ���� 1787, Fevereiro, 5 – 1788, Janeiro, 11, [Lisboa] 
RECIBOS (25) passados por várias pessoas acusando terem recebido das mãos do 
oficial-maior da Secretaria de Marinha e Ultramar, João Gomes de Araújo, o 
pagamento de, entre outros, soldos, carretos e fretes, ajudas de custo, material 
escritório etc. 
Anexo: lembretes, relações, escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158, pasta 4. 
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5-  1788, Abril, 23 – Agosto, 27, Turim 
OFÍCIOS (3) do [ministro plenipotenciário de Portugal junto à corte de Turim], 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [secretário de Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro, o 1º, sobre a plantação das amoreiras para a criação do bicho 
da seda e sobre a implantação da tecelagem da seda em Portugal para o que 
tinha vinda a família Arnaud, do Piemonte; o 2º, solicitando o empenho do 
destinatário para que seu casamento com uma italiana fosse aprovado; sobre o 
envio de modelos para os edifícios de fábricas e os equipamentos para que 
Portugal desenvolvesse uma indústria têxtil, como já havia em França e em 
Inglaterra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158, pasta 5. 
 

6-  
 

����1794, Setembro, 25 – 1798, Setembro, 23, [Lisboa] 
ESCRITOS (10), do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
sendo o 1º, de Martinho de Melo e Castro e os demais do D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da Fonseca, ordenando 
que redigisse ofícios, decretos ou avisos a vários destinatários sobre, entre outros 
assuntos: providências a serem tomadas para o socorro aos inválidos vindos da 
batalha do Rousillon; ordens a um juiz que ia realizar devassas no Maranhão; 
petições vindas das Ilhas e da Bahia; sobre o pagamento dos fornos de ferro de 
Angola; venda dos livros do Brasil e dos a serem entregues ao padre [frei José 
Mariano da Conceição] Veloso; vinda de Londres uma sonda encomendada por 
Manuel Ferreira da Câmara; ao provedor da Saúde sobre visita aos navios; 
ordens aos bispos de Pernambuco e de Elvas; ordens ao governador de 
Pernambuco e ao do Rio Grande do Norte; pedindo para ver as cartas dos vice-
reis que tratavam de mandioca, pau-brasil e corte de madeiras ao longo do Rio 
Paraíba do Sul; para José Hipólito da Costa, nomeado para uma comissão para 
viajar aos Estados Unidos e México, onde iria estudar as plantações de tabaco, do 
cânhamo, da batata e outros vegetais e também observar as minas de metais, as 
obras hidráulicas e a navegação fluvial. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158, pasta 6. 
 

7-  1796, Dezembro, 20 – 1802, Maio, 9, Palermo, [Londres]. 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, o 1º, do capitão de fragata Donald Campbell, 
comandante do bergantim O Falcão, relatando sua viagem ao Mediterrâneo, 
passando por Tanger e Gibraltar e comentando sobre as embarcações que 
encontrara, de bandeira espanhola, de inglesa e de francesa; o 2º, de Bronte 
Nelson defendendo a conduta do primeiro capitão Rodrigo Pinto, cuja remoção 
havia sido solicitada; o 3º, de Francisco Bartolozzi agradecendo a honraria que 
havia recebido do príncipe regente [D. João]. 
Anexo: mapa, ofícios. 
Obs.: documentos em inglês e em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158, pasta 7. 
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8-  
 

����1798, Setembro, 6 – 1800, Novembro, 26, Queluz. 
AVISOS (minutas) (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, transmitindo ordens do príncipe 
regente [D. João], o 1º, ao contratador do estanque do sal do Brasil, Joaquim 
Pedro Quintela, para que mandasse imediatamente 2 grandes navios com sal 
para o Brasil, especialmente para o Rio de Janeiro, pois sua população se achava 
necessitada dele; ao intendente Manuel Ferreira da Câmara sobre a licença para 
ir tratar de seus negócios na Bahia, encarregando-o de percorrer os distritos 
daquela capitania à procura de metais e observando as possibilidades de cultura 
de pimenta, canela, linho cânhamo e cochonilha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158, pasta 8. 
 

9-  ����1798, Outubro, 1º – 1800, Outubro, 6, [Lisboa] 
ESCRITOS (14) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 
Fonseca, ordenando que redigisse ofícios, decretos ou avisos a vários 
destinatários sobre, entre outros assuntos: que se desse parte ao mordomo-mor 
[marquês de Ponte de Lima, D. Tomás Xavier de Lima Teles da Silva] da chegada 
dos navios da Índia; para que o intendente-geral da polícia da Corte e Reino, 
[Diogo Inácio de Pina Manique] efetuasse algumas prisões; sobre a chegada de 
material científico para o abade Correia [da Serra] e entrega de sementes ao Dr. 
Alexandre [Rodrigues Ferreira]; promoção de oficiais, entre eles, os do Pará; para 
que se avisasse a [intendente-geral da polícia da Corte e Reino] Diogo Inácio de 
Pina Manique sobre a entrega de caixas de açúcar ao administrador geral da 
Alfândega; sobre as tabelas para as produções das Ilhas, já que as do Brasil 
relativo ao milho, centeio, batatas das Ilhas e batata da Irlanda etc. não podem 
servir; envio dos objetos pedidos pelo governador da Índia; decretos e ofícios 
para o governador da Bahia, exame das terras da Bahia que tem ferro e cobre e 
remessa de tabaco dali para o Rio de Janeiro; serviços a serem feitos pela fragata 
Minerva; os últimos 4 avisos são concernentes ao trabalho do botânico padre [frei 
José Mariano da Conceição] Veloso, ao seu livro sobre a flora do Rio de Janeiro, 
às pesquisas a serem feitas nos Estados Unidos sobre o tabaco e o cânhamo. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158, pasta 9. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

10-  ����1799, Novembro, 29 – 1800, Outubro, 15, [Lisboa] 
ESCRITOS (16) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 
Fonseca, ordenando que redigisse ofícios, decretos ou avisos a vários 
destinatários sobre, entre outros assuntos: ordenando a volta do marquês de 
Nisa, [D. Domingos Xavier de Lima] à Lisboa, visto que havia necessidade da 
presença da esquadra naval na cidade; sobre um folheto de Alexandre Antônio 
das Neves; uma série de respostas aos ofícios do governador de Angola; sobre a 
pessoa que faria a cópia dos livros do marquês de Alorna, [D. Pedro de Almeida] 
para ficarem na secretaria; sobre um mapa da baia de Angra para guardar um e 
outro remeter à Sociedade Real Marítima; aviso ao padre [frei José Mariano da 
Conceição] Veloso para que cessasse seus trabalhos e deles fizesse um inventário; 
navios em quarentena; necessidade de comboiar o trigo vindo do Algarve por 
causa dos corsários; sobre as sementes de pinheiro que tinham vindo de 
Filadélfia; sementes de pimenta vindas do Maranhão a serem remetidas para 
Félix de Avelar Brotero; sobre a organização, com os negociantes que tratam com 
as praças do Brasil, das saídas do correios marítimos de acordo com os comboios; 
para que se avisasse a todos os governadores do Brasil sobre as possibilidades de 
agressões dos franceses aos navios e ás costas do país; sobre as mudanças dos 
governadores ultramarinos do Brasil, Angola e Madeira; sobre as despesas de 
Hipólito José da Costa em Filadélfia; sobre cartas do bispo de Pernambuco [D. 
José Joaquim da Cunha de Azeredo Coutinho] e nomeação para canonicatos 
vagos; sobre aves e peles remetidos ao Dr. Alexandre [Rodrigues Ferreira]; 
material enviado pelo governador do Ceará para o naturalista [João da Silva] 
Feijó, aludindo também a Cavalheiro [Carlos Antônio] Napion, Manuel Ferreira 
da Câmara e José Bonifácio [Andrada e Silva]; ampliação da cultura da pimenta 
na Índia e na Bahia. 
Anexo: lembretes, ofício. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158, pasta 10. 
 

11-  1800, Setembro, 2, Lisboa 
DECRETO (cópia) do príncipe regente [D. João] ordenando que se pagasse ao 
fabricante inglês de instrumentos de Matemática, Jacob Bernardo Haas, pela 
Junta da Fazenda da Marinha, o ordenado de 480 mil réis, em Lisboa, onde 
deveria residir por 10 anos ensinando sua especialidade aos aprendizes. 
Anexo: lembrete, contrato (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 158, pasta 11. 
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12-  ���� [ant. 1801, Janeiro, 6] 
ESCRITOS (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial daquela secretaria, Caetano José Ribeiro, 
ordenando que redigisse ofícios, decretos ou avisos a vários destinatários sobre, 
entre outros assuntos: aviso sobre o decreto da patente do cadete José Maria de 
Sousa; sobre o pagamento do decreto para o padre [frei José Mariano da 
Conceição] Veloso; sobre os pinheiros do Rio Grande [de São Pedro] e seu 
aproveitamento para a construção naval; sobre o embarque de músicos na 
fragata Tétis; sobre os vadios e perturbadores do sossego público do bairro de 
Arroios e sobre a proibição do embarque de morféticos. 
Anexo: lembrete, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158, pasta 12. 
 

13-  ���� [ant. 1801, Janeiro, 6] 
ESCRITOS (13) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 
Fonseca, ordenando que redigisse ofícios, decretos ou avisos a vários 
destinatários sobre, entre outros assuntos: da remessa de ofícios aos 
governadores da Bahia, Pernambuco e Paraíba do Norte; falta de lenha para a 
saída da nau Medusa; solicitação ao [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra], Luís Pinto [Sousa Coutinho] para a compra de salitre 
trazido pela nau da Índia para a Casa da Pólvora; sobre entendimentos com o 
imperador do Marrocos para a continuação do fornecimento de pólvora; para o 
governador de Cascais controlar os embarques de estrangeiros nas embarcações 
de guerra aí fundeadas; sobre as encomendas para o Abade [José] Correia [da 
Serra]; sobre as plantas que vieram de Londres para o Dr. Alexandre [Rodrigues 
Ferreira]; venda da obra sobre direito mercantil; sobre os pagamentos feitos no 
Pará aos oficiais que trouxeram cargas de madeira; avisos para o governador de 
Pernambuco sobre os índios de Arronches; prisão dos mestres dos navios que 
não foram buscar as cartas; madeira para mastros trazidas de São Petesburgo; 
sobre chegada de livros de Londres à Alfândega; sobre a atuação de cirurgiões 
lentes no Hospital Real da Marinha; chegada de minerais recebidas por Manuel 
Ferreira da Câmara; sobre carta recebida do cavalheiro [Carlos Antônio] Napion 
e José Bonifácio [de Andrada e Silva]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158, pasta 13. 
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14-  [ant. 1801, Janeiro, 6] 
AVISOS (minutas) (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, transmitindo ordens do príncipe 
regente [D. João], respectivamente ao [vice-rei do estado do Brasil], D. Fernando 
José de Portugal e Castro, ao [capitão de fragata da Armada Real] Antônio José 
Monteiro, e ao [comandante do bergantim Gavião], Guilherme Merriatt, tratando 
todos da transferência do réu José Rodrigues de Jesus, condenado a degredo na 
Índia, cuja pena fora mudada para o sertão de Angola. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158, pasta 14. 
 

15-  1802, Setembro, 9 – Outubro, 16 
ESCRITOS (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses] ao oficial-maior 
daquela secretaria, João Felipe da Fonseca, o 1º, ordenando que redigisse ordem 
ao juiz corregedor e ao administrador do Pinhal Real de Leiria sobre as sementes 
do “pinio”(?) a serem remetidas para o desembargador intendente das minas, 
José Bonifácio de Andrada [e Silva]; o 2º, sobre os contratos do tabaco das 
comarcas de Leiria e Alcobaça; o 3º ao [secretário de Estado da Fazenda e 
presidente do Real Erário] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o mesmo 
assunto do 1º. 
Obs.: o segundo e o terceiro no mesmo suporte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158, pasta 15. 
 

16-  1805, Setembro, 18 – 1825, Junho, 6 
REQUERIMENTOS (2), o 1º, do cadete do regimento de Cavalaria de Chaves, 
Antônio Leite da Gama Lobo ao príncipe regente, [D. João], solicitando o posto 
de tenente na Ásia ou América; o 2º, do coronel e ex-comandante do regimento 
de Milícias de Bragança, fidalgo cavaleiro da Casa Real, João Evangelista 
Nogueira de Moraes Sarmento, solicitando o recebimento de soldos atrasados e 
de uma quantia que havia sido abatida de seu soldo.  
Anexo: atestado, certidão em pública forma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158, pasta 16. 
 

 

17-  1816, Julho, 8, Lisboa 
AVISO do [do intendente geral da Polícia], João de Matos Vasconcelos Borba de 
Magalhães, transmitindo ordem real ao corregedor do crime do bairro de Belém, 
[Manuel de Sampaio Freire de Andrade], sobre a prisão do curandeiro Francisco 
Lucas. 
Anexo: assento (extrato), auto de crime. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158, pasta 17. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 158-A (1786-1824) 
N.º de pastas descritas: 41 
Assuntos: pagamentos de pensões, ajudas de custo e outros benefícios a militares e a 
servidores administrativos; fiação da seda em Portugal; envio de plantas e minerais das 
colonias para museus e jardim botânico em Lisboa; viagem de José Hipólito da Costa a 
Filadélfia e a outros lugares da América do Norte pesquisando plantações e equipamentos 
industriais; administração de pinhais e fornecimento de madeira para a construção naval; 
atividades científicas do padre frei José Mariano da Conceição Veloso, Félix de Avelar 
Brotero, Abade Correia da Serra, Alexandre Rodrigues Ferreira, José Bonifácio de Andrada e 
Silva, Manuel Ferreira da Câmara e outros; administração civil, militar e eclesiástica nas Ilhas 
dos Açores, da Madeira, Santo Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Angola. Controle de 
movimentação de embarcações e vigilância ao contrabando no porto de Lisboa. 
 

1-  1786, Janeiro, 7 - Novembro, 3, [Lisboa] 
RECIBOS (13) passados por várias pessoas acusando terem recebido das mãos do 
oficial-maior da Secretaria de Marinha e Ultramar, João Gomes de Araújo, ou do 
oficial da mesma secretaria, João Felipe da Fonseca, o pagamento de, entre 
outras, ajudas de custo para oficiais que vão servir no continente ou no Ultramar, 
soldos, serviços de impressão de documentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 1. 
 

2-  ����1786, Julho, 31 – [ant. 1801, Janeiro, 6] 
OFÍCIOS (2) o 1º, do especialista piemontês em plantio de amoreiras e fabricação 
da seda, [José Maria] Arnaud, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a implantação das fábricas de 
fiação da seda em Portugal, o 2º, do frei José Mariano ao mesmo secretário, sobre 
a estampa da quina que veio de Canamú, o soldado livreiro, Antônio Joaquim de 
Santos, e a remessa de um livro de borboletas do Brasil para ser visto pelo 
príncipe regente. 
Anexo: carta particular e sua tradução. 
Obs.: documentos em francês; relativamente ao segundo ofício, ver Reino, Cx. 19, 
pastas 12 e 13. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 2. 
 

3-  � 1787, Janeiro, 16 - Março, 18, Lisboa 
RECIBOS (15) passados por várias pessoas acusando terem recebido das mãos do 
oficial-maior da Secretaria de Marinha e Ultramar, João Gomes de Araújo, o 
pagamento de, entre outras, esmolas de sustento, pensões, soldos de reformas, 
ajudas de custo, fretes da Bahia e para lá; livros, cadernos e outros materiais de 
escritório; carretos de materiais, etc. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 3. 
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4-  �1787, Abril, 3 - Outubro, 18, Lisboa 
RECIBOS (11) passados por várias pessoas acusando terem recebido das mãos do 
oficial-maior da Secretaria de Marinha e Ultramar, João Gomes de Araújo, o 
pagamento de, entre outras, mesadas, esmolas, ajudas de custo, pensões. 
Anexo: relação contendo recibos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 4. 
 

5-  1788, Janeiro, 2 - Setembro, 10, Turim 
OFÍCIOS (3) do ministro plenipotenciário de Portugal junto à corte de Turim, D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, o 1º, de cunho particular, desejando ao 
destinatário um feliz ano novo e colocando-se ao seu serviço; o 2º, informando 
sobre o casamento doo duque da Áustria com sua sobrinha, filha dos 
arquiduques de Milão e comentando várias notícias das cortes italianas; o 3º, 
agradecendo a nomeação de seu irmão para enviado extraordinário de Portugal 
na Dinamarca e pede a conclusão sobre requerimentos que já enviara. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 5. 
 

6-  �1797, Maio, 22 – [ant. 1800, Janeiro, 12], Queluz 
OFÍCIOS (minutas) (9) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, o 1º, a Sebastião Xavier da Veiga 
Cabral sobre a cultura do linha cânhamo no Rio Grande de São Pedro; o 2º, ao 
corregedor da lha da Madeira, José Maria Cardoso, encaminhando as instruções 
com que deveria verificar o valor das rendas reais, os dízimos, contratos, as 
receitas, as despesas governamentais naquela Ilha, entre outras matérias; o 3º, ao 
[secretário de Estado do Reino e Mercês, visconde de Balsemão, [D.] Luís Pinto 
[de Sousa Coutinho], sobre a falta de armamentos no Arsenal Real da Marinha, 
sobre os artistas que o Abade Correia havia enviado para Inglaterra e enviando-
lhe cópia do Tratado de Paris, chamando a atenção sobre a linha de limites do 
Brasil com a Guiana Francesa; o 4º, a José Francisco de Perné sobre os desenhos 
do Arsenal e mais fortaleza, sobre madeiras e tábuas e sobre o bergantim 
Postilhão da América, construído pelo destinatário na Bahia; o 5º, a Hipólito José 
da Costa transmitindo ordens para sua pesquisa das plantas no México, que 
procurasse algumas delas, úteis à medicina, como exemplifica; o 6º, a o marquês 
mordomo mor, sobre o químico que se achava na capitania de São Paulo, João 
Manso Pereira; o 7º, ao marquês de Nisa [D. Domingos Xavier de Lima] sobre o 
sucesso da esquadra britânica comandada pelo almirante Nelson; o 8º, 
remetendo ao marquês mor as cópias dos ofícios que recebera do naturalista 
Manuel Ferreira da Câmara sobre o pinhal de Leiria e sobre o carvão de pedra; o 
9º, sobre queixas dos ingleses a respeito de um navio espanhol que se achava no 
porto de Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 6. 
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7-  �1798, Julho, 26 - Outubro, 6 
ESCRITOS (13) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 
Fonseca, dando ordens para que copiasse ofícios ou que redigisse ofícios sobre, 
entre outros assuntos: as atividades do Abade [José] Correia [da Serra], vigilância 
no porto de Lisboa contra o contrabando; informações sobre o Jardim Botânico 
do Pará; ordens ao capitão Rodrigues da Cruz para que tratasse de civilizar os 
índios em sua fazenda junto ao Rio Paraíba do Sul no Brasil; entrega da terra 
salitrosa que chegara das Ilhas de Cabo Verde à nitreira e que os especialistas 
José Bonifácio de Andrada, Manuel Ferreira da Câmara e Cavalheiro [Carlos 
Antônio] Napion dissessem como extrair o salitre para ser entregue à fábrica de 
pólvora; encaminhamento de remessas do Rio de Janeiro para o Museu; 
problemas havidos nos Pinhais de Alcácer; respostas aos ofícios do governador 
de Pernambuco sobre vários assuntos de interesse daquela capitania; 
recomendações aos governadores de várias capitanias no Brasil para que não 
deixassem passar escravos para os domínios de Espanha na América; atividades 
dos naturalistas, inclusive em relação aos Pinhais de Leiria e o carvão de pedra; 
recomendação à mesa de inspeção de Pernambuco em relação ao algodão; 
despesas das mesas de inspeção de todo o Brasil; Juntas da fazenda de Minas 
Gerais e da Bahia; solicitação de melhores soldos para a tropa paga da Ilha de 
Santa Catarina. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 7. 
 

8-  1798, Setembro, 20, [Lisboa] 
AVISO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho] transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João] sobre a determinação real de mandar o bacharel Hipólito José da Costa 
Pereira a Filadélfia encarregando-o de observar o método que ali se segue para a 
cultura do tabaco e do cânhamo e de outras plantas, assim como ir ao México 
estudar a cultura e preparação da cochinilha, solicitando que lhe fossem dadas 
facilidades pelo ministro português em Filadélfia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 8. 
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9-  �1798, Outubro, 29 - Novembro, 28, [Lisboa] 
ESCRITOS (14) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 
Fonseca, ordenando que expedisse avisos ou redigisse ofícios a vários 
destinatários sobre: questões entre o bispo e o governador da capitania de São 
Paulo; ida do naturalista Manuel Ferreira da Câmara que iria com ordem real 
para Figueiró ou Caldas ou em outro sítio onde houvesse fábricas de ferro; 
comboios para acompanhar até as Ilhas Berlengas umas embarcações prussianas 
e hamburguesas que estavam em Faro com carregamento de frutas; as fragatas 
que estão em Vigo conduzirem navios ao Porto; preenchimento de vaga de 
professor de gramática em Minas Gerais; esclarecimento de questão com o bispo 
da Bahia; convite para jantar com Manuel Ferreira da Câmara para melhor 
conversarem sobre seu trabalho; aviso ao intendente geral da Polícia sobre 
questões com negociantes; circular a todos os governadores do Brasil para 
manterem grande vigilância contra franceses e espanhóis; moeda de cobre 
provincial a ser remetida ao governador de São Paulo; caixote com carvão de 
pedra a ser entregue a Manuel Ferreira da Câmara; promoção de militares na 
capitania de São Paulo; contrato do negociante João da Rocha Ribeiro; 
abundância da colheita do trigo nos Açores; possibilidade de dar comboios 
separados ao porto de Pernambuco dos que vierem da Bahia e do Rio de Janeiro; 
importação de negros de Angola para o Pará; mina de prata descoberta em 
Angola; plantas vindas do Brasil, em Timor e India; legislação restritiva às 
manufaturas; Junta da Fazenda para as Ilhas de São Tomé e Príncipe; atenção 
para as necessidades da família Arnaud que tanto fizeram por Portugal na 
manufatura da fiação da seda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 9. 
 

10-  �1798, Dezembro, 1 – 29, [Lisboa] 
ESCRITOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 
Fonseca, ordenando que expedisse avisos ou redigisse ofícios a vários 
destinatários sobre: o cônsul de Cádis avisar a todas as embarcações naquela área 
para se evitasse a saída da fragata tripolitana; seu interesse em conhecer as 
máquinas do professor Joaquim Carneiro da Silva; trabalhos que se 
desenvolviam em torno do nitrato de prata; julgamento de réus; ofícios de 
governadores do Maranhão e do juiz da Alfândega do Pará; as lutas que se 
travam na Itália com os napolitanos avançando sobre Roma e mencionando a 
expulsão dos franceses aliados do rei da Sardenha; resposta ao governador de 
São Paulo, que tem servido com zelo ao governo, que continuasse o empenho no 
corte das madeiras para construção de embarcações e na comercialização da 
farinha de mandioca para as outras capitanias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 10. 
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11-  �1799, Junho, 1 - Agosto, 9, [Lisboa] 
ESCRITOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 
Fonseca, ordenando que expedisse avisos ou redigisse ofícios a vários 
destinatários sobre: preparo dos comboios aos navios que vão para a Bahia e Rio 
de Janeiro; elogios ao construtor da fragata Fenix Antônio Joaquim por ele ter 
suportado tão bem o máximo lastreamento; circulares a serem enviadas aos 
portos de mar Setúbal, Peniche, Porto, Vila do Conde sobre as ordens do 
governador do Algarve para que não se deixasse entrar embarcação com suspeita 
de peste e que, vindas do norte da África fiquem obrigatoriamente de 
quarentena; castigo ao comandante do Correio Marítimo por sua demora, 
devendo tirar-se uma devassa; o Conselho do Almirantado nomear o 1º tenente 
José da Piedade para comandante de um dos correios marítimos e que ele 
entregasse antes de partir as cartas da costa do pará e Maranhão na Sociedade 
Real marítima; que se arranjasse casas para os desalojados do Forte de São Paulo 
à custa da Real Fazenda, pois não haverá mais habitantes naquele forte; ordens 
para entrega de tabaco, cânhamo, cavalos para o doutor Alexandre, seda para a 
fábrica de chapéus; desembarque de salitre para a Nitreira; remessa dos 
prisioneiros franceses vindos de Cabo Verde para o Castelo; comboios para os 
correios marítimos que vieram das Ilhas; ofícios aos governadores da Bahia e do 
Rio de janeiro; contas do que o cônsul português em Trieste forneceu à nau 
Rainha de Portugal; embarcações de guerra apreendidas no Faial; plantas vindas 
do Rio de Janeiro para o Jardim Botânico a serem entregues ao Dr. Alexandre 
[Rodrigues Ferreira]; provisão de professor para a cadeira de Retórica na Ilha de 
Santa Catarina; apreensão de corsário espanhol; pedido de explicação ao 
governador da Bahia do porquê da condenação da nau Infante D. Pedro; remessa 
de papéis da Mesa de Inspeção da Bahia; a Alfândega imprimir maior velocidade 
na descarga de embarcações; soldos dos sargentos-mores de milícias no Brasil 
devem ser pagos pelas Câmaras e não pela Fazenda Real.  
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 11. 
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12-  �1799, Agosto, 14 - Dezembro, 22, [Lisboa] 
ESCRITOS (12) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 
Fonseca, ordenando que expedisse avisos ou redigisse ofícios a vários 
destinatários sobre: arrematação de dízimos da Bahia; o Inspetor do Arsenal da 
Marinha passar ordens à Fragata Tétis que levaria gêneros à Bahia e ao Rio de 
Janeiro e sobre os correios marítimos que deveriam ir comboiados pela mesma 
fragata; protestos junto ao governo espanhol pela presença de corsários franceses 
no Rio da Prata, o que contrariava os tratados de 1777 e 1778; provas de má 
conduta do intendente da marinha no Maranhão a ser apurada pelo governador 
do Maranhão; exame da qualidade do tabaco enviado dessa mesma capitania; 
elogios ao governador do Pará; notícias do arcebispo da Bahia sobre a fuga do 
padre Luís de Seabra Vanicelli e a sentença da Relação Eclesiástica proferida 
contra ele; licença de saúde e reforma do capitão José Ricardo da Costa e Gama; 
ofícios recebidos do governador de Mato Grosso e de Pernambuco; autorização 
para passar em corso os corsários Real João e Real Pedro; elogio ao trabalho do 
corte da madeira na Bahia; carregamento de sal no correio marítimo que vai para 
o Pará por conta da Real Fazenda e por conta do Contrato [do Sal] o que vai para 
a Bahia e Rio de Janeiro; planta para prados artificiais; caixote que veio de Ilhéus 
com cascos de tartaruga a ser entregue ao Dr. Alexandre [Rodrigues Ferreira]; 
pedido ao [secretário de Estado do Reino e Mercês, visconde de Balsemão, [D.] 
Luís Pinto [de Sousa Coutinho], o fornecimento de barrís de pólvora para irem 
para Angola; comunicação aos governadores da Bahia, Minas Gerais e ao vice-rei 
do Brasil sobre a chegada, à Lisboa, do paquete “Netuno”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 12. 
 

13-  1800, Janeiro, 8 – 29, [Lisboa] 
�ESCRITOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 
Fonseca, ordenando que expedisse avisos ou redigisse ofícios a vários 
destinatários sobre: a criação de um juiz de fora do cível, crime e órfãos na vila 
de São Salvador com jurisdição sobre todos os Campos de Goitacazes; 
pagamento ao padre padre [frei José Mariano da Conceição] Veloso; remessa de 
águas da furna da Ilha de são Miguel; sessão da Sociedade Real Marítima; carta 
régia ao vice-rei do Brasil nomeando Diogo de Toledo Lara Ordonhes como 
intendente do ouro na capitania do Rio de Janeiro; o procedimento do ouvidor 
de Pernambuco, Antônio Luís Pereira; cultivo do arroz; informações passadas ao 
marechal de campo comandante das tropas na Bahia sobre os serviços de 
Antônio Manuel de Almeida; um clérigo preto da Ilha do Príncípe que se foi 
ordenar em Beja; lavoura do açúcar em Campos dos Goitacazes, na capitania do 
Rio de Janeiro; solicitação de informações ao sr. Muller, tradutor oficial de 
línguas do Conselho do Almirantado a respeito de uma senhorita alemã Grund, 
que vivia em Hamburgo.    
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 13. 
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14-  1800, Fevereiro, 4 - Março, 20, [Lisboa] 
�ESCRITOS (12) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 
Fonseca, ordenando que expedisse avisos ou redigisse ofícios a vários 
destinatários sobre: averiguação de qual navio português se dispunha a ir à 
Filadélfia; informações sobre a tripulação do navio espanhol aprisionado; os 
prêmios da Junta da Fazenda da Marinha à Sociedade Real Marítima; a entrada 
dos comboios vindos do Pará e do Maranhão; preenchimento da vaga de juiz de 
fora de Campos dos Goitacazes; notícias da saúde de João Pedro de Mariz; 
solicitando do governador da Bahia informações sobre a Costa da Minas e sobre 
os estabelecimentos holandeses que lá havia; resposta ao governador do Pará; 
entrega dos caixotes com ramos de árvores ao padre [frei José Mariano da 
Conceição] Veloso; aviso ao governador de São Paulo recomendando sua atenção 
para a comunicação com a capitania de Mato Grosso; remessa de animais feita ao 
príncipe regente [D. João] pelo governador do Maranhão; divisão das sementes 
pelos vários pinhais e que se as passassem também ao Félix de Avelar Brotero; 
entendimentos com o padre frei José [Mariano da Conceição] Veloso para a 
continuidade do seu trabalho, inclusive pagamento de letras; devassa para 
esclarecer o fato de um navio que abalroou outros no porto de Lisboa; todos os 
governadores do Brasil e também o padre frei José [Mariano da Conceição] 
Veloso receberem cópia das boas idéias para recolher salitre que haviam sido 
enviadas pelo cabo João Manso, a quem o governador de São Paulo deveria logo 
nomear para algum regimento de Milícias; o problema da renovação da terra nos 
cemitérios e que talvez elas pudessem ser depositadas na Nitreira; cortes de 
madeiras na Bahia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 14. 
 

15-  1800, Abril, 1 - [ant. 1801, Janeiro, 6], [Lisboa] 
�OFÍCIOS (minutas) (6) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, o 1º e o 2º, ao [enviado inglês em 
Lisboa] Mr. Robert Walpole comentando a saída de comboios, a aliança com a 
Inglaterra e a situação de alguns governos europeus; o 3º, para os chefes de 
divisão Campbell e Mitchell elogiando seus procedimentos nas campanhas nas 
quais participaram e mencionando lord Nelson e o marquês de Nisa [D. 
Domingos Xavier de Lima]; o 4º, ao governador do Ceará sobre o 
estabelecimento da Junta da Fazenda naquela capitania, outros assuntos 
fazendários e recomendando seu empenho na defesa da região, caso houvesse 
algum ataque; o 5º, ao governador de Angola as minas de ferro naquele reino; o 
6º, ao marquês de Nisa [D. Domingos Xavier de Lima] transmitindo ordens reais 
para a movimentação de sua esquadra,  
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 15. 
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16-  �1800, Junho, 6 – Outubro, 24, [Lisboa] 
ESCRITOS (8) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 
Fonseca, ordenando que expedisse avisos ou ofícios: ao chanceler do Porto sobre 
presos destinados à India e à capitania da Bahia; ao [secretário de Estado do 
Reino e Mercês, visconde de Balsemão, D.] Luís Pinto [de Sousa Coutinho], sobre 
mandar preparar o fardamento para as tropas em Pernambuco; à Junta da 
Fazenda sobre nomeação de um oficial; ao marquês de Nisa [D. Domingos 
Xavier de Lima] solicitando informações sobre o número de seus comandados; 
para o governador de Angola, sobre promoção de oficiais e questão de 
degredados; ordenando que se mandassem circulares aos governadores do Pará, 
Maranhão, Piauí, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro solicitando plantas 
medicinais e suas sementes; expedição de instruções para Bahia e Rio de Janeiro 
sobre as Mesas de Inspeção; ao intendente geral da Polícia para averiguação da 
prática de alguns pais das regiões fronteiriças do Alentejo e da Beira venderem 
seus filhos aos espanhóis; ao corregedor de Santarém sobre os carros necessários 
ao serviço do pinhal de Santarém, avisando sobre o envio de obras sobre 
pastagens e criação de gado vacum; ao arquiteto Fabre sobre a construção do 
lazareto; envio de sementes de pinheiro ao Félix de Avelar Brotero, ao Jardim 
Botânico e ao corregedor do Porto; redação de portaria para autorizar o 
Cavalheiro [Carlos Antônio] Napion e José Bonifácio [de Andrada e Silva] a 
viajarem à fábrica de vidros, ao pinhal de Leiria, à Tomar, à Ourém, à Figueiró 
dos Vinhos, à Coimbra e mais lugares necessários a seus estudos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 16. 
 

17-  [ant. 1801, Janeiro, 6, Lisboa] 
�ESCRITOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 
Fonseca, solicitando verificasse se chegara a encomenda da Inglaterra para o 
[secretário de Estado do Reino e Mercês, visconde de Balsemão, D.] Luís Pinto 
[de Sousa Coutinho, destinada a Manuel Ferreira da Câmara; que lavrasse aviso 
para o [conselheiro da Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa], Pedro de Mariz 
[de Sousa Sarmento] sobre a lançadeira volante necessária para a Fábrica da 
Cordoaria; que respondesse a Jerônimo Vieira de Abreu, elogiando-lhe os 
inventos, como máquina de descascar arroz, a de tirar caroço do algodão etc. e 
afirmando que logo levaria o seu conhecimento das capitanias do Brasil; para 
lavrar decreto sobre a Administração do Sal para mandar ao Pará e Maranhão; 
aviso ao inspetor do Arsenal sobre os botes de contrabando; que tirasse um 
extrato da carta de um professor da Bahia sobre os ordenados dos professores 
naquela capitania; que Muller informasse os motivos da demora na censura da 
obra de Baltazar da Silva Lisboa; que se respondesse ao governo de Pernambuco 
transmitindo elogio do príncipe regente [D. João] ao seu zelo e dedicação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 17. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

18-  [ant. 1801, Janeiro, 6, Lisboa] 
�ESCRITOS (8) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial daquela secretaria, Caetano José 
Ribeiro, solicitando a redação de ofícios ou avisos sobre: recado ao abade 
Correia; envio de dinheiro ao padre frei José [Mariano da Conceição] Veloso; 
circular ao vice-rei do Rio de Janeiro e demais governadores das capitanias do 
Brasil solicitando muito cuidado com mercadorias que lá chegasse, pois muitas 
estavam saindo sem despacho das alfândegas de Portugal, configurando assim 
prática de contrabando; resposta ao governador da Bahia sobre oficiais pardos 
que atuavam com pouco zelo no serviço público; o ofício do cônsul de Portugal 
em Tânger, [Jorge José] Colaço, que trazia uma carta em árabe que devia ser 
traduzida e que envolvia o assunto do gado a ser tirado do norte da África; 
prisão de marinheiros em terra sem a devida licença; a iluminação das naus, a ser 
feita com lanternas e não com tigelinhas; adiantamento de papel ao padre frei 
José [Mariano da Conceição] Veloso; dívida da Junta de Comércio relativo ao 
pagamento de direitos da Alfândega de Goa por causa das sobrecargas da nau da 
Índia, quando de lá saiu; respostas aos governadores da Bahia e do Maranhão; ao 
conselheiro e secretário do Conselho Ultramarino, Francisco da Silva Corte Real, 
sobre as queixas pouco fundadas de uma senhora francesa, [Mme. 
D`Entremense], que alegava que seus papéis e seu passaporte, concedido pelo 
vice-rei do Brasil, estavam perdidos no Conselho Ultramarino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 18. 
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19-  [ant. 1801, Janeiro, 6, Lisboa] 
�ESCRITOS (20) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-maior daquela secretaria, João Felipe da 
Fonseca, sobre perigo de ataque francês nos Açores, sobre o quê seu governador 
deveria ser avisado; entrega, pelo Arsenal da Marinha, da madeira e outros 
materiais que pedir o Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira para a construção da 
casa das bombas em Queluz, da qual está encarregado; a chegada do ex-
governador da capitania do Ceará, que é pai do chefe de divisão, Luís da Mota 
Féo; remessa de ofícios ao bispo do Maranhão; o governo interino da Madeira 
evitar delongas forenses e verificar os direitos de um réu que ali estava sendo 
julgado; problemas desagradáveis relativamente aos candidatos a um cargo, 
sobre o que deveria ser notificado o bispo do Rio de Janeiro; solicitação ao novo 
governador da Bahia, Francisco da Cunha e Meneses que expusesse tudo o que 
necessitasse; construção de um depósito para o Arsenal da Marinha no 
Maranhão; recomendação ao governador do Maranhão para que desse a maior 
atenção ao alferes Manuel Joaquim do Passo; que se facilitasse o desembarque de 
Inácio Álvares Pinto de Almeida, logo que chegasse da Bahia; verificação de qual 
fragata de guerra ou navio mercante poderia ir brevemente para o Rio de Janeiro 
levar a artilharia pedida pelo tenente-generalBartolomeu da Costa; que o 
governador da Bahia dispensasse do real serviço o negociante Manuel Vieira 
Caldas; ordem ao marquês de Nisa [D. Domingos Xavier de Lima] para que 
desembarcasse determinado soldado; conflitos de jurisdição no bispado de 
Pernambuco; problemas dos negociantes de escravos em Pernambuco; 
verificação de quantos navios saíram com a fragata Minerva e quantas cartas 
foram remetidas para o Brasil pelos últimos navios e fragatas que partiram; saída 
de correios marítimos para o Pará e para o Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 19. 
 

20-  1803, Agosto, 8, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses] ao oficial-maior 
daquela secretaria, João Felipe da Fonseca, ordenando passasse ordens ao 
comandante do Presídio da Trafaria e do brigue Gavião, um para entregar, outro 
para transportar ao Rio de Janeiro e depois para a Índia, o músico José Rodrigues 
de Jesus, que estava condenado ao degredo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 20. 
 

21-  1812, Janeiro, 2, Lisboa 
ASSENTO de termo de juramento de Bento José da Cunha Viana como 
procurador de Custódio Manuel Viana, declarando ser este português e não 
haver interesse de nenhum estrangeiro no iate Felicidade da Pátria, que 
construíra em Caminha. 
Anexo: instrumento de justificação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 21. 
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22-  �1824, Setembro, 1 – 11, [Lisboa] 
AVISOS (minutas) (16) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da 
Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho],  conde de Subserra 
[Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], transmitindo ordens do rei [D. 
João VI], o 1º e o 2º, ao [governador da Ilha da Madeira], D. Manuel [Francisco 
Zacarias] de Portugal e Castro, um, informando que o registro do alferes Joaquim 
Justiniano Lopes já fora submetido ao rei [D. João VI], o outro, sobre o 
julgamento dos réus Inácio de Vasconcelos e Henrique dos Santos; os demais, a 
vários destinatários, entre outros, o marquês de Palmela e o conde de Tovar, são 
relativos às queixas do diretor do Real Observatório da Marinha contra o reitor 
do Colégio dos Nobres; à consignação dos navios que iriam transportar as novas 
tropas da Bahia; aos oficiais que iriam servir em Moçambique; ao [tenente 
coronel agregado à Brigada Real da Marinha], Marino Miguel Franzini, para que 
deferisse os requerimentos de João Tomaz Correia que pedia para ser admitido 
na Real Fábrica da cordoaria; à ordem de pagamento de soldo do cirurgião mor 
do regimento de Infantaria de Moçambique, Antônio de Almeida; ao 
encaminhamento dos requerimentos do desembargador Vicente José Ferreira 
Cardoso da Costa relativos aos bens e herança de Antônio Dias, falecido na Ilha 
de São Miguel; à desistência de mandar Antônio Vicente Scarnichia para Cádis e 
Gibraltar; ao requerimento do mestre da escuna Portuguesa, Domingos José da 
Costa; à ordem dada ao [juiz do Arsenal Real da Marinha] Carlos [Félix 
Geraldes] May, para que mandasse à charrua Princesa Real algum oficial 
encarregado de capturar as guias dos que não tivessem embarcado na saída da 
náu da Índia; à apresentação dos devidos despachos por parte do navio São José.  
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 22. 
 

23-  1824, Setembro, 13 – 15, [Lisboa] 
AVISOS (12) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e 
Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra [Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte Real] transmitindo ordens do rei [D. João VI] a vários 
destinatários, entre eles, o juiz, os vereadores e o procurador da Câmara do 
Funchal e para outras autoridades sobre o estabelecimento de um molhe e 
reformas do cais naquela ilha e tratando também do corpo de engenheiros que 
iriam se encarregar daquelas obras. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 23. 
 

24-  1824, Setembro, 17, [Lisboa] 
CARTA RÉGIA do rei [D. João IV] coronel governador e capitão general das 
Ilhas dos Açores, Manuel Vieira de Albuquerque Tovar, sobre os tumultos que 
estavam acontecendo na Ilha Terceira. 
Anexo: ofício (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 24. 
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25-  1824, Setembro, 18 – 28, [Lisboa] 
 AVISOS (minutas) (4) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da 
Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra 
[Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], transmitindo ordens do rei [D. 
João VI], o 1º, ao coronel governador e capitão general dos Açores, Manuel Vieira 
de Albuquerque Tovar sobre o juiz de fora da Ilha das Flores; o 2º, ao major 
general da Armada Real, marquês de Viana, [D. João Manuel de Meneses] sobre 
as 30.000 razões de vinho que Antônio José Siqueira oferecera para a expedição 
do Ultramar; o 3º, ao mesmo marquês, sobre um destacamento da Brigada Real 
da Marinha; o 4º, sobre a mudança da Secretaria de Marinha e Ultramar para a 
casa onde atualmente se acha a Contadoria da Marinha. 
Anexo: aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 25. 
 

26-  1824, Setembro, 19 – 28, [Lisboa] 
OFÍCIOS (minutas) (8) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da 
Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra 
[Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real] à varias autoridades sobre: saída 
de embarcações, degredados a serem encaminhados aos presídios; abonos e 
promoções de militares; comunicação de salva de tiros pela morte do rei francês 
Luís XVIII; embarque de passageiros, fretes e outras questões relativas à 
navegação e às embarcações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 26. 
 

27-  �1824, Outubro, 1 – 19, [Lisboa] 
OFÍCIOS (minutas) (13) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da 
Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra 
[Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real] ao coronel governador e capitão 
general dos Açores, Manuel Vieira de Albuquerque Tovar e a outras autoridades 
sobre questões administrativas dos Açores; sobre uma confusão na atribuição do 
cargo de tesoureiro da bula da cruzada em Braga, pois havia dois nomeados; 
sobre questões fazendárias do Reino de Angola; o estado de miséria das rendas 
fazendárias da Ilha governada por João Eneas do Couto Pestana; sobre a 
administração dos Reais Pinhais de Azambuja.  
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 27. 
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28-  �1824, Outubro, 2 – 15, [Lisboa] 
AVISOS (16) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e 
Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra [Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte Real], transmitindo ordens do rei [D. João VI] ao 
governador da Ilha da Madeira], D. Manuel [Francisco Zacarias] de Portugal e 
Castro, ao [intendente do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, e a 
outras autoridades, respectivamente: enviando galhardetes para os navios da 
Ilha da Madeira, afim de que se identificassem quando encontrassem 
embarcações estrangeiras; transmitindo reais ordens sobre a transferência para 
Peniche do tenente da Armada Real Luís Sabino Tinoco; suspendendo a 
expedição da patente do capitão de infantaria de Benguela, Antônio Ezequiel de 
Carvalho; pedindo providências ao bispo do Funchal sobre a transferência do 
corpo do duque francês Davaray que se achava sepultado na Ilha da Madeira; 
sobre a admissão do serralheiro Francisco José de Moraes para trabalhar no 
Arsenal da Marinha; para a entrega dos santos que haviam vindo de Cabo Verde 
ao inspetor do Arsenal da Marinha; para que fosse facilitado o desembarque dos 
caixotes de laranjas vindos da Bahia; elogiando o desempenho, a disciplina e a 
ordem das tropas e dos habitantes das Ilhas de Cabo Verde; agradecendo o apoio 
às câmaras das vilas da Ilha de São Tiago; ao governador da Ilha da Madeira 
sobre licença para Catarina de Sena da Silveira e Lacerda se recolhesse ao 
convento da Ilha de São Jorge; ao dos Açores sobre concessão do hábito de Cristo 
ao tenente-coronel de milícias da cidade de Angra, Francisco Leite Botelho de 
Teive; comunicando a admissão do alferes João da Silveira Pinto à matrícula ao 
1º ano do curso da Academia Real da Marinha. 
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29-  1824, Outubro, 19, [Lisboa] 
AVISOS (17) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e 
Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra [Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte Real] transmitindo ordens do rei [D. João VI] ao 
[intendente do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May sobre o 
pagamento das comedorias do tenente do batalhão de caça nº 5, Francisco 
Eleutério Lobão, e ordenando o seu embarque imediato no paquete que partia 
para os Açores; ao major general da Armada Real, marquês de Viana, [D. João 
Manuel de Meneses] para que a fragata Pérola estivesse pronta para sair da barra 
imediatamente e outro sobre a ida do major de infantaria nº 7, Manuel Antônio 
de Oliveira Pimentel e toda sua família para a Ilha da Madeira; outros avisos 
sobre saída de embarcações; ao coronel governador e capitão general dos Açores, 
Manuel Vieira de Albuquerque Tovar, vários pedidos de promoção de postos 
militares naquelas ilhas e também sobre a aplicação do pagamento do direito da 
rega e servidão das águas para o pagamento das amas dos expostos; para o bispo 
de Angra sobre eleições em convento e sobre pedido do organista da Sé de 
Angra, Francisco José da Silveira, para obter a propriedade vitalícia daquele 
cargo; ao [governador da Ilha da Madeira], D. Manuel [Francisco Zacarias] de 
Portugal e Castro, sobre réus daquela Ilha; para Manuel Joaquim Barbosa para 
que informasse o requerimento de Bernardo Soares de Sousa que pedia o ofício 
de guarda mór da saúde da vila de Horta; 
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30-  1824, Outubro, 20 – 30, Mafra 
AVISOS (11) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e 
Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de subserra [Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte Real] ao [intendente do Arsenal da Marinha], Carlos 
[Félix Geraldes] May, e outras autoridades transmitindo ordens do rei [D. João 
VI] ao coronel governador e capitão general dos Açores, Manuel Vieira de 
Albuquerque Tovar, ao major general da Armada Real, marquês de Viana, [D. 
João Manuel de Meneses] e ao bispo de Angra, a saber: parecer sobre o 
requerimento de Manuel Joaquim da Silva que pretendia ser reintegrado no 
lugar de secretário do governo dos Açores; ordens para que a charrua Venus que 
ia para Angola, se armasse em guerra e que deixasse degredados em Cabo Verde 
e a corveta Infante D. Miguel que fosse ao encontro da fragata Pérola e o 
aprontamento da fragata Princesa Real para sair imediatamente e a promoção do 
piloto José Joaquim da Fonseca a 2º piloto do número da Real Armada; ao bispo, 
o requerimento de Helena Vitória Machado de Faria e Maia sobre o recolhimento 
de sua filha Ana Emília em convento de Ponta Delgada; para o [deputado da 
Junta dos Reais Empréstimos], barão de Porto Covo da Bandeira, [Joaquim Costa 
Bandeira] sobre o pedido de “socorro diário” feito por José Antônio Vieira 
Rebelo e Dalida Jesuina Xavier; para Estevão Pinto de Moraes Sarmento Vivares 
que registrasse no Registro Geral das Mercês e, igualmente para Manuel Nicolau 
Esteves Negrão que se registrasse imediatamente a patente passada a José 
Antônio de Miranda Vieira do posto de alferes de ordenança de São Paulo de 
Luanda; comunicando a matrícula do alferes João da Silveira Pinto ao 1º ano do 
curso da Academia Real da Marinha. 
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31-  1824, Novembro, 1 – 26, Mafra, [Lisboa] 
AVISOS (11) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e 
Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de subserra [Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte Real] transmitindo transmitindo ordens do rei [D. João 
VI], respectivamente: aos lentes da Academia Real da Marinha, sobre o 
requerimento do cadete do regimento de Cavalaria nº 9, José de Magalhães 
Meneses de Vilaboas, pedindo admissão no 2º ano; ao major general da Armada 
Real, marquês de Viana, [D. João Manuel de Meneses], ordenando que trocasse o 
comandante do brigue Providência e ordenando a saída da fragatinha Lealdade 
que levava o desembargador Vicente José Ferreira Cardoso para a Ilha da 
Madeira, também sobre a arrecadação do trigo necessário à Marinha nos 
armazéns do Vale do Zêzere; àquele mesmo desembargador Cardoso 
encaminhando os documentos necessários à diligência que iria fazer na Madeira; 
ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], marquês de Palmela, [D. 
Pedro de Sousa Holstein], para que despachasse o requerimento do governador-
geral das Ilhas de Cabo Verde, João da Mata Chapuset, sobre umas mercês que 
lhe tinham sido concedidas; ao [secretário de Estado da Fazenda e presidente do 
Real Erário], conde da Póvoa, [Henrique Teixeira de Sampaio] e ao comissário 
geral da Bula da Santa Cruzada, ambos avisos tratando da concessão da 
importância das bulas que recebesse a Bernardo José de Abrantes, tesoureiro 
geral daquela Bula da Cruzada; ao [juiz do Arsenal Real da Marinha] Carlos 
[Félix Geraldes] May, avisando sobre a admissão de Bento Esteves como moço 
dos armazéns de gêneros do Arsenal Real da Marinha e sobre a saída imediata 
de algumas fragatas e corvetas; ao capitão ajudante da Torre de Belém, José 
Rebelo Tavares, para que desse passagem livre aos navios que estivessem 
carregados de cereais, independentemente dos despachos da Alfândega; ao 
coronel governador e capitão general dos Açores, Manuel Vieira de Albuquerque 
Tovar, dando ordens de que Francisco Brim Bitencourt fosse reintegrado; sobre 
as desordens provocadas pelos marinheiros da nau D. João VI e sobre as 
tentativas de plantação de tabaco na Ilha de São Miguel. 
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32-  1824, Novembro, 23 – Dezembro, 30, [Lisboa] 
OFÍCIOS (minutas) (8), sendo o 1º dirigido ao [secretário de estado da Guerra, 
interinamente da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde 
de subserra [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], e os demais de sua 
autoria, o 1º, de Gregório Gomes da Silva enviando uma minuta; o 2º, ao juiz 
conservador do contrato do tabaco na Ilha de São Miguel e a José Teixeira 
Homem de Brederode, ambos noticiando que o contrato do tabaco já havia sido 
enviado ao desembargador Vicente José Ferreira Cardoso da Costa; o 3º, ao 
[secretário de Estado da Fazenda e presidente do Real Erário], conde da Póvoa, 
[Henrique Teixeira de Sampaio] comunicando a nomeação do tenente Diniz 
Teixeira Sampaio para inspetor das obras públicas da Ilha Terceira; o 4º, ao major 
general da Armada Real, marquês de Viana, [D. João Manuel de Meneses], sobre 
o montepio concedido à condessa de Vila Flor; o 5º, ao bispo de Funchal sobre o 
provimento do lugar de sacristão mor da Sé daquela cidade; o 6º, ao comandante 
Antônio Vicente Scarnichia sobre a saída de um grupo de embarcações chefiado 
pelo capitão de mar e guerra Manuel de Vasconcelos Pereira de Melo para dar 
combate a uma possível embarcação argelina que fora avistada no Algarve; o 7º, 
a Nicolau de Abreu Castelo Branco sobre a restauração da prosperidade de 
Angola; o 8º, ao coronel governador e capitão general dos Açores, Manuel Vieira 
de Albuquerque Tovar, encaminhando uma carta régia a ele dirigida pelo rei [D. 
João VI] sobre nomeação do tenente Diniz Teixeira Sampaio para inspetor das 
obras públicas da Ilha Terceira. 
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33-  1824, Novembro, 27 – [ca. 1824], [Lisboa]  
PROVISÕES (minutas) (2) do rei [D. João VI], a 1ª, exonerando o barão da Vila da 
Praia do lugar de governador e capitão general das Ilhas dos Açores e 
nomeando, para ocupar aquele lugar a Manuel Vieira de Albuquerque Tovar; a 
2ª, nomeando um alferes para a capitania de Cabo Verde. 
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34-  1824, Novembro, 27 – [ca. 1824, Novembro], [Lisboa] 
AVISOS (7) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e 
Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de subserra [Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte Real], transmitindo ordens do rei [D. João VI], 
respectivamente: ao [governador da Ilha da Madeira], D. Manuel [Francisco 
Zacarias] de Portugal e Castro, sobre a criação de aula de cirurgia, movimento de 
embarcações e outros assuntos da administração daquela ilha; ao corregedor do 
Funchal, [Manuel] José Lobão, sobre a criação de lugares de juizes nas vilas de 
Calheta e de São Vicente; ao major general da Armada Real, marquês de Viana, 
[D. João Manuel de Meneses] para que ordenasse a saída da fragatinha Lealdade 
levando o desembargador Vicente José Ferreira Cardoso para a Ilha de São 
Miguel e outro sobre definir se os armazéns do Zêzere eram úteis à Repartição da 
Marinha, caso contrário deviam servir ao comissário em chefe do Exército; ao 
[juiz do Arsenal Real da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May e outro ao 
coronel governador e capitão general dos Açores, Manuel Vieira de Albuquerque 
Tovar, sobre movimentação de embarcações.  
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35-  1824, Dezembro, 4 – 6, [Lisboa] 
AVISOS (8) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e 
Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de subserra [Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte Real], transmitindo ordens do rei [D. João VI], sendo 4 
ao major general da Armada Real, marquês de Viana, [D. João Manuel de 
Meneses] sobre, respectivamente: exames das embarcações reais para verificar-se 
se necessitavam consertos; proposta de nome de comandante para o bergantim 
Infante D. Sebastião; necessidade de pronto equipamento das fragatas Pérola, 
Princesa Real e corveta Infante D. Miguel e sobre a passagem de 2 pretos 
soldados para as Ilhas de Cabo Verde; os demais, 1 ao juiz da Alfândega da 
cidade do Porto, sobre a isenção de direitos para a embarcação do negociante 
daquela cidade, José Inácio Xavier; ao bispo de Angra sobre o recolhimento de 
uma freira a um convento da Ilha Terceira; ao [juiz do Arsenal Real da Marinha], 
Carlos [Félix Geraldes] May, sobre o pagamento do montepio à Condessa de Vila 
Flor em virtude do falecimento de seu filho, o tenente da Armada Real, D. Nuno 
José de Sousa Manuel de Meneses; ao [membro da Real Junta da Marinha], José 
Antônio Teixeira Lobo, ordenando o pagamento do montepio acima 
mencionado.  
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36-  �1824, Dezembro, 10 – 15, [Lisboa] 
AVISOS (8) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e 
Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de subserra [Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte Real], transmitindo ordens do rei [D. João VI], os 2 
primeiros ao coronel governador e capitão general dos Açores, Manuel Vieira de 
Albuquerque Tovar, um, sobre o prolongamento da licença do alferes do 
batalhão da Ilha de São Miguel, Antônio Durão Cadilho; o outro, sobre a 
permissão de residir na Ilha de São Miguel dada ao alferes do 2º batalhão de 
caçadores de Pernambuco, João Leite Botelho; o 3º, ao major general sobre a 
pretensão do praticante do número da Contadoria da Marinha, Francisco de 
Lima Folgueras, de ser terceiro escriturário; o 4º, para que fosse conservado 
prisioneiro à bordo da charrua Venus o capitão de infantaria de Angola, 
Francisco Manuel de Sousa e Castro; o 5º, ao [juiz do Arsenal Real da Marinha], 
Carlos [Félix Geraldes] May, para que pagassem os soldos vencidos ao 2º guarda 
dos Pinhais Reais de Azambuja e Virtudes, Francisco Pereira Chagas; o 6º, ao 
[membro da Real Junta da Marinha], José Antônio Teixeira Lobo, sobre o mesmo 
assunto; o 7º e o 8º, ao capitão ajudante da Torre de Belém, [José Rebelo Tavares], 
um, para que não permitisse naquele momento a saída de nenhum navio 
português para fora da barra; outro, que separasse os naviios portugueses 
sustados das fragatas que tinham autorização para sair.  
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37-  1824, Dezembro, 12 – 30, [Lisboa] 
OFÍCIOS (minutas) (9) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da 
Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de subserra 
[Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], o 1º, ao [secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros], marquês de Palmela, [D. Pedro de Sousa Holstein], 
remetendo o ofício do ajudante da Torre de Belém sobre a desobediência 
cometida pela fragata inglesa Lively; os 2º, 3º e 4º, ao [coronel governador e 
capitão general dos Açores], Manuel Vieira de Albuquerque Tovar, sobre a 
nomeação de Tiburcio Antônio Craveiro para professor de primeiras letras na 
cidade de Angra; indagando sobre o paradeiro do frei Francisco da Ave Maria 
que desaparecera da Ilha Graciosa; encaminhando uma carta régia; o 5º, a ao 
[governador da Ilha da Madeira], D. Manuel [Francisco Zacarias] de Portugal e 
Castro, enviando processos e ordenando que desse execução às sentenças contra 
os réus, o tenente de milícias de Funchal, João José de Gouveia e os soldados do 
regimento de Infantaria nº 7, Antônio Pinto da Costa e Francisco de Paula Xavier; 
o 6º, a D. Duarte da Costa de Sousa e Macedo avisando-lhe que só fosse ao Paço 
quando chamado; o 7º, a Joaquim Inácio de Araújo Carneiro remetendo as 
“papeletas de cabeceira” requisitadas pelo Hospital Regimental de Infantaria nº 
7; o 8º, ao corregedor da Ilha de São Miguel, Antônio Carlos Borges Tovar, 
estranhando a demora das informações que deveria ter mandado sobre 
documentos da condessa da Ribeira Grande; o 9º, para o ministro da Justiça 
encaminhando o requerimento do bacharel Agostinho Machado de Faria Maia 
que solicitava o lugar de juiz de fora do Faial. 
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38-  1824, Dezembro, 17 – 21, [Lisboa] 
AVISOS (11) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e 
Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de subserra [Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte Real], transmitindo ordens do rei [D. João VI] o 1º, para 
Manuel José Soares de Lobão e Albergaria sobre a nomeação de José Paulino de 
Macedo para sacristão mor da sé de Funchal; o 2º, para o bispo do Funchal sobre 
o mesmo assunto; o 3º e 4º, para Antônio de Novaes da Costa e Sá sobre 
transferência de réus que se destinavam ao degredo em Angola; o 5º, para o 
ministro da guerra ordenando que adiantasse o soldo do 2º tenente da 
Companhia de Angola, Francisco Antônio de Sá; o 6º, para o [membro da Real 
Junta da Marinha], José Antônio Teixeira Lobo¸ ordenando pagamento de 
comedorias para a mulher e filhos do boticário que ia para Angola, Gregório Tito 
Martins Neto e para Emilia Escolástica da Silva Melo, mulher do alferes de 
Angola, Severiano Silvestre Lapa; o 7º, para o governador-geral das Ilhas de 
Cabo Verde, João da Mata Chapuset, avisando do embarque na charrua Venus 
das mercadorias destinadas àquelas ilhas; o 8º, para o major general [da Armada 
Real, marquês de Viana, D. João Manuel de Meneses] para que ordenasse a 
partida daquela charrua para Cabo Verde, Benguela e Angola, voltando por São 
Tomé e Príncipe; os 3 últimos, para o governador de Angola sobre os 
requerimentos do 2º tenente da companhia de artilharia da cidade de São Paulo 
de Assunção de Luanda, José Francisco Madeira, do comerciante daquela cidade, 
Francisco Vicente Ferreira Teixeira e do capitão do corpo de engenheiros em 
Angola, Henrique Martins Pereira. 
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39-  1824, Dezembro, 22, [Lisboa] 
AVISOS (11) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e 
Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de subserra [Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte Real] transmitindo ordens do rei [D. João VI] para José 
Maria Xavier de Brito sobre as necessidades de materiais e de dinheiro nas Ilhas 
de Santo Tomé e Príncipe; 2 para Tomé Ferreira Neto, das mesmas Ilhas, 
considerando nulo determinado processo e comentando os abusos cometidos por 
um criado do governador; para o juiz, vereadores e procurador do Senado da 
Câmara da Ilha de São Tomé comentando a fidelidade de seus habitantes ao rei; 
3 para o Nicolau de Abreu Castelo Branco sobre o comércio com Angola; sobre a 
licença do 1º contador da Fazenda do Reino de Angola, Manuel Inácio de Sousa; 
sobre o pedido do 2º tenente da companhia de artilharia de Angola solicitando 
que se lhe contassem o tempo que serviu em Angola; 3 para o governador de 
Angola sobre a demissão do capelão do regimento de Infantaria de linha da 
cidade de Luanda, padre Antônio José da Cunha; sobre os bens do falecido 
capitão tenente graduado, Pedro Antônio Pussick depositados no cofre da Junta 
da Fazenda de Angola e sobre o pedido de promoção do cônego Marcelino José 
de Campos; ao [governador da Ilha da Madeira], D. Manuel [Francisco Zacarias] 
de Portugal e Castro, sobre o regimento de Infantaria nº 7 que se achava 
destacado naquela Ilha. 
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40-  1824, Dezembro, 23 – 30 [Lisboa] 
AVISOS (6) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e 
Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de subserra [Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte Real] transmitindo ordens do rei [D. João VI], o 1º, ao 
[secretário de Estado da Fazenda e presidente do Real Erário], conde da Póvoa, 
[Henrique Teixeira de Sampaio] sobre empregados públicos que tinham vindo 
da Bahia; o 2º. 3º, e 4º ao [governador da Ilha da Madeira], D. Manuel [Francisco 
Zacarias] de Portugal e Castro, um, sobre o requerimento do réu condenado a 
degredo, Francisco de Freitas Aragão; outro, encaminhando documentos de 
Antônio Monteiro Aguiar solicitando a propriedade do ofício de escrivão da 
Provedoria, Resíduos e Capelas da Ilha da Madeira e outro comunicando o 
perdão real aos sentenciados com serviços públicos; o 5º e 6º, ao major general da 
Armada Real, marquês de Viana, [D. João Manuel de Meneses], um, ordenando 
que mandasse para Alfeite a guarda para ali destinada e outro, encaminhando o 
requerimento de Ana Maria do Vale para que a livrassem do despejo de seu 
barraco. 
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41-  [ca. 1824] 
OFÍCIOS (minutas) (2) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da 
Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de subserra 
[Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], o 1º, ao [governador da Ilha da 
Madeira], D. Manuel [Francisco Zacarias] de Portugal e Castro avisos tratando da 
concessão da importância das bulas a Bernardo José de Abrantes, tesoureiro 
geral daquela Bula da Cruzada, o 2º, sobre as fortificações daquela Ilha. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 158-A, pasta 41. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 161 (1753-1818) 
N.º de pastas descritas: 29 
Assuntos: viagens de naturalistas ao Brasil; despesas de cônsules portugueses; militares para 
o Brasil; degredo para Índia; estudos matemáticos em Angola; Corte no Brasil; ofícios dos 
secretários de Estado no Rio de Janeiro com ordens e despachos para todo o Império 
português, desde circulação de mercadorias e pessoas, promoções de militares até 
informações sobre desordens de soldados ingleses. 
 

1-  ���� 1753, Setembro, 22, [Lisboa] – 1755, Fevereiro, 2, Salvaterra de Magos 
ESCRITOS (2) do [secretário de Estado de Marinha e Ultramar], Diogo de 
Mendonça Corte Real o primeiro, ao tenente da Torre de Belém, 
informando que pode deixar sair a charrua sueca Príncipe Gustavo para 
Pernambuco; e o segundo, sobre licença para pessoas irem ao Brasil trazer 
animais para estudo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 1. 
 

2-  1753, Agosto, 9 – 1756, Maio, 8, [Lisboa] 
AVISOS (2) o primeiro para o Frei José Antônio de Freitas partir para o 
Maranhão e o segundo manda entregar a Jorge de Abreu, cinquenta 
picaretas escavadoras que houver nos armazéns do Reino para obras no 
palácio de N. S. da Ajuda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 2. 
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3-  1756, Abril, 15 – 17 [Lisboa] 
DECRETOS (11 minutas) do rei [D. João V] feitas pelo [secretário de Estado 
de Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real 
o primeiro, sobre a falta de gente para servir no Estado da Índia; 
o segundo, reconduzindo João de Sousa e Melo por mais três anos para a 
secretaria do consulado na cidade do Porto; 
o terceiro, deferindo a suplicante o que requer a respeito de uma tutela e 
de herança; 
o quarto, conferindo esmola a Vitória Maria de Gouveia e a Luzia e 
Bernarda de Gouveia; 
o quinto, fazendo mercê do hábito da Ordem de Cristo, com doze mil réis 
de tença a Félix José de Gouveia; 
o sexto, para que o tesoureiro dos Armazéns João Lucas de Barros e 
Mesquita entregue ao tesoureiro da Casa da Índia setenta e cinco mil 
cruzados para o socorro da Índia; 
o sétimo, para que o tesoureiro da Casa da Moeda entregue ao oficial-
maior da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Estevão Pinto de Moraes uma quantia em dinheiro que havia de receber do 
provedor da capitania de Pernambuco; 
o oitavo, ordenando o pagamento dos soldos devidos ao suplicante; 
o nono, ordenando remuneração a José Mascarenhas pelo seu serviço; 
o décimo, promovendo Bento de Almeida a provedor da comarca de Viseu 
a Mesa do Desembargo do Paço; 
e o décimo primeiro, para que Belquior de Matos de Carvalho sirva no 
impedimento de seu pai. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 3. 
 

4-  [1788-1790] 
RECIBOS, CONTAS E MAPAS DE DESPESAS do [ministro 
plenipotenciário de Portugal em Roma], D. João de Almeida de Melo e 
Castro. 
Obs.: mau estado A maior parte, em italiano. Documentos similares, mas já 
da missão em Inglaterra, existem igualmente em AHU_CU_Reino, Cx. 23, 
pasta 28, Cx. 355, pasta 15 e Cx. 260, pasta 16.  
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 4. 
 

5-  1790 – 1801 
LISTAS e LEMBRETES dos cônsules em Itália e Inglaterra, sobre compra e 
envio de produtos para Portugal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 5. 
 

6-  1802 – 1817 
LEMBRETES e APONTAMENTOS sobre o Tratado de Paris de 1815. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 6. 
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7-  ���� 1803, Maio, 24 – Julho, 20 
ESCRITOS (2) do [presidente do Erário Régio e secretário de Estado da 
Fazenda], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao oficial-mor da Secretaria de 
Estado da Marinha e Ultramar, João Felipe da Fonseca, sendo primeiro, 
sobre a criação do novo corpo de artilharia que vai se formar no Pará; e o 
segundo, acerca de avisos passados sobre a entrega ao intendente da 
Polícia de relação com presos e também sobre ajuda de custo aos 
degredados para a Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 7. 
 

8-  1810, Novembro, 19 – [1811], Dezembro, 25, Rio de Janeiro 
CARTAS RÉGIAS (2 minutas) do príncipe regente [D. João], do punho do 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde das 
Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro, a primeira para o 
governador capitão general das Ilhas dos Açores, D. Miguel Antônio de 
Melo, sobre o estabelecimento da aula de estudos matemáticos; e a 
segunda, ao ouvidor da comarca de Angola, sobre os autos entre José da 
Costa Batista e José Francisco Braga, que correu no Juízo da Ouvidoria. 
Anexo: aviso 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 8. 
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9-  1810, Dezembro, 1 – 1811, Fevereiro, 14, Rio de Janeiro 
OFÍCIOS (9 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], conde das Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro], ao 
[governador do Reino, secretário da Marinha e Ultramar], D. Miguel 
Pereira Forjaz, e ao [governador do Reino], patriarca eleito de Lisboa, [D. 
Antônio José de Castro], 
o primeiro, sobre o procedimento dos governadores das províncias para 
arrecadarem a quantia necessária ao pagamento do resgate dos cativos de 
Argel; 
o segundo, sobre a promoção de João Rabelo de Melo e Elvas ao posto de 
tenente de guarnição; 
o terceiro, informando as petições recebidas pelo Príncipe Regente e suas 
decisões; 
o quarto, sobre ordem enviada ao capitão general das Ilhas dos Açores 
para prender Antônio Xavier Ferreira e Luís Correia Monteiro e que estes 
fossem enviados para Moçambique; 
o quinto, sobre representação dos moradores seculares do bispado de 
Angra pela qual se queixam dos procedimentos do bispo; 
o sexto, sobre consulta do Conselho do Almirantado acerca de 
requerimento de José de Seabra da Silva Leitão que pede ser promovido a 
guarda-marinha; 
o sétimo, sobre requerimento do oficial da Secretaria de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, Aires Antônio de Sales 
Ribeiro, em que pede nomeação de seu filho para oficial supranumerário 
da mesma secretaria; 
o oitavo, sobre remoção do preso Francisco Xavier de Araújo Chaves e os 
papéis relativos aos seus processos; 
e o nono, sobre a falta de bispos nas várias dioceses do Império 
ultramarino português e indicando procedimentos para que lhes sejam 
enviados aos seus bispados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 9. 
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10-  ���� 1810, [...], 2 – [1811], Dezembro, 25, Rio de Janeiro 
OFÍCIOS (11 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], conde das Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro], ao 
[ministro assistente ao Despacho, secretários de Estado do Reino e Mercês], 
conde de Aguiar [D. Fernando José de Portugal], ao [secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e Guerra], conde de Linhares [D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho] e ao chanceler de Goa. 
o primeiro, sobre intenção do Bispo de Angola de voltar para o Rio de 
Janeiro; 
o segundo, sobre ofício do governador de São Tomé e Príncipe para ser 
informado sobre as desordens que alguns oficias da marinha inglesa 
causavam nas possessões portuguesas; 
o terceiro e o quarto, sobre produtos que vinham de Goa para o Rio de 
Janeiro por via de Bombaim e as relações enviadas para a Junta da 
Fazenda; 
o quinto, sobre os portugueses que vivem em Buenos Aires; 
o sexto, sobre o perigo que sofreu o reino quando da passagem dos 
inimigos perto da capital; 
o sétimo, sobre a nau de linha inglesa que está no Arsenal da Marinha; 
o oitavo, sobre o Conselho de Guerra que se procedeu contra o 
comandante e oficiais da esquadra empregada em ocasião do encontro com 
fragatas argelinas; 
o nono, sobre o corte do pau-brasil pela Junta de Comércio e expedição 
destes para Macau; 
o décimo, sobre rebelião dos oficiais menores e soldados da guarnição do 
Forte de Santa da Mina na Ilha do Príncipe, contra o governador das Ilhas 
de São Tomé e Príncipe; 
e o décimo primeiro, sobre o cumprimento de ordens expedidas pela 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar ao Bispo da diocese do Rio de 
Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 10. 
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11-  1810 – 1811, Rio de Janeiro 
OFÍCIOS (13 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], conde das Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro], ao 
[ministro assistente ao Despacho, secretários de Estado do Reino e Mercês], 
conde de Aguiar [D. Fernando José de Portugal], ao [secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e Guerra], conde de Linhares [D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho], ao D. Miguel Antônio de Melo e a cônsules estrangeiros, 
o primeiro, sobre a criação de uma alfândega na capital de Angola e o 
comércio com aquele Reino; 
o segundo, sobre a suspensão da nomeação do ministro que devia passar 
na Ilha do Príncipe para devassar as queixas que os oficiais inferiores e 
soldados da guarnição do forte de Santa da Mina fizeram contra o 
governador das Ilhas de São Tomé e Príncipe; 
o terceiro, sobre providências que devem ser tomadas para as Ilhas de São 
Tomé e Príncipe; 
o quarto, sobre listas enviadas de Macau por Rafael […] de Almeida; 
o quinto, com informações diversas das relações entre Portugal e 
Inglaterra; 
o sexto, sobre o estado em que se acham os estudos militares em Portugal; 
o sétimo, sobre navio anglo-americano vindo de um porto inimigo que 
parou em Ponta Delgada; 
o oitavo, sobre a contratação de duas mestras que haviam sido contratadas 
para a educação das meninas; 
o nono, sobre Manuel Teixeira Xavier mandado servir de capelão do navio 
Pequena Ventura; 
o décimo, sobre pagamentos feitos pela Tesouraria Geral à Marinha; 
o décimo primeiro, sobre pedidos e correspondência com o bispo de 
Angra; 
o décimo Segundo, fazendo convite ao marquês de [Casa Grugo] para 
evento; 
e o décimo terceiro, sobre ordem do conde de Linhares em retirar embargo 
da Alfândega do Rio de Janeiro. 
Anexo: ofício (tradução) 
Obs.: documentos em francês 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 11. 
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12-  1810 – 1811, Rio de Janeiro 
DECRETO, ALVARÁS (2) e CARTAS RÉGIAS (2 minutas) do príncipe 
regente [D. João], do punho do [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], conde das Galveias, [D. João de Almeida de Melo e 
Castro]. 
o primeiro, dispensando o juiz da Alfândega da Ilha da Madeira Caetano 
César de Freitas da exibição da certidão de idade; 
o segundo, alvará para a criação de uma Junta de Justiça Criminal nas Ilhas 
dos Açores; 
o terceiro, alvará promovendo a Alfândega do Funchal, devido ao 
desenvolvimento económico da Ilha da Madeira; 
o quarto, ao governador de São Tomé e Príncipe, Luís Joaquim Lisboa, 
sobre procedimentos a serem tomados quando da chegada de navios 
nacionais e estrangeiros; 
e o quinto, ao governador dos Açores, Aires Pinto de Sousa, repreendendo 
pelos procedimentos tomados numa crise com o ministro inglês por conta 
da prisão de três portugueses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 12. 
 

13-  [1811] 
OFÍCIO (minuta) do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro ao 
Senado da Câmara de Macau sobre o comércio directo de navios de Macau 
para os portos do Brasil; a inserção do pagamento de direitos de fazendas 
introduzidas no Brasil, nomeadamente da China, mencionando a proibição 
de outros navios que não os fabricados na Ásia, de fazerem tal comércio e 
proibindo o levantamento de um empréstimo no Rio de Janeiro para 
custear esta viagens. 
Anexo: carta régia (minuta) 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 13. 
 

14-  [1811-1812, Rio de Janeiro] 1812, Outubro, 1, São Paulo 
ESCRITO E RECIBO ao oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar José Joaquim da Silva Freitas, o primeiro de Inácio da Costa 
Quintela, perguntando se pode remeter a tropa que veio da Bahia na 
fragata Príncipe D. Pedro e quanto se há pagar aos tripulantes; e o 
segundo, de José Matias Ferreira de Abreu, informando que recebeu ofício 
e informando que fica ciente de que remeteu-se a importância dos 
emolumentos dos passaportes expedidos na capitania de São Paulo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 14. 
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15-  1813, Março, 23, Benguela 
CONHECIMENTO assinado por Alexandre José da Silveira comandante 
da corveta Carolina que acha-se ancorada no porto de Benguela com 
destino ao porto do Rio de Janeiro e que transporta duas gamelas de cera 
pertencentes a Hipólito Ferreira da Silva; e ROL (minuta) dos navios 
ingleses que estão de partida para fora. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 15. 
 

16-  1813, Julho, 12 – 1818, Janeiro, 10, Rio de Janeiro 
OFÍCIOS (13 cópias) do [ministro assistente ao Despacho, secretários de 
Estado do Reino e Mercês], conde de Aguiar [D. Fernando José de 
Portugal], e do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Antônio de Araújo de Azevedo para Bernardo Aleixo de Lemos e Faria, 
José Osório de Castro Cabral de Albuquerque, Câmara de Macau e outros, 
sendo 
o primeiro, informando concessão de pensão a Antão José Joaquim de 
Saldanha e Albuquerque, filho de Aires de Saldanha e Albuquerque 
Coutinho; 
o segundo, sobre o Senado poder conceder passaporte a navios; 
o terceiro, remetendo lista dos indivíduos promovidos pelo príncipe; 
o quarto, remetendo cópia do ofício enviado ao ouvidor geral Miguel de 
Arriaga Brum da Silveira, sobre as formas dos processos militares; 
o quinto e o sexto, manda prender por quatro meses o tenente de infantaria 
do Batalhão da cidade de Macau José Guimarães e Freitas em uma das 
fortalezas daquele porto e que isto sirva de exemplo para casos de 
insubordinação e falta de disciplina; 
o sétimo, informando que Paulino da Silva Barbosa foi destinado para 
lente do 1º ano da Escola de Pilotos que Sua Alteza Real mandou criar e 
promovendo-o no posto de capitão de Artilharia; 
o oitavo, sobre a promoção de militares que serviram na expedição contra 
piratas; 
o nono, promovendo a segundo tenente os filhos do pagador mor cadetes 
do regimento de Artilharia de Goa; 
o décimo, informando envio de documentos para o ouvidor geral da 
cidade de Macau o conselheiro Miguel de Arriaga Brum da Silveira; 
o décimo primeiro, sobre aviso de informe aos governadores do reino a 
favor de Paulo Freire, remetido pelo navio Santiago; 
o décimo segundo, sobre ajuda de custo a ser dada ao brigadeiro Fidié 
nomeado governador de Porto Santo; 
e o décimo terceiro, sobre uma escuna com a bandeira de Buenos Aires que 
entregou correspondência na fortaleza de Santa Cruz no Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 16. 
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17-  1814, Agosto - Dezembro, Rio de Janeiro 
OFÍCIOS (5 cópias) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Antônio de Araújo de Azevedo ao ouvidor geral de Macau, 
Manuel de Arriaga Brum da Silveira, 
o primeiro e o segundo, sobre o estabelecimento em Macau de uma escola 
de pilotos; 
o terceiro, mandando remeter requerimento de Antônio Luís da Costa, 
promovido pelo vice-rei do Estado da Índia no posto de almoxarife do 
depósito geral; 
o quarto, remetendo o requerimento de Joaquim Botelho; 
e o quinto, remetendo o requerimento de Caetano José Cabral. 
Anexo: carta régia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 17. 
 

18-  1814, Agosto, 1815, Rio de Janeiro 
CARTAS RÉGIAS (5 minutas)  do príncipe regente [D. João], sendo 
a primeira, para a Junta da Administração da Companhia Geral de 
Agricultura das vinhas do Alto Douro, sobre pessoas que iriam trabalhar 
na Junta e Cristóvão Guernier não seja lá empregado devido a sua 
cegueira; 
da segunda a quarta, para o senado da Câmara de Macau, respectivamente 
sobre resposta as cartas do escrivão da Câmara Carlos José Pereira, o bom 
serviço que prestou o sargento-mor de Milícias José Simão contra os piratas 
chineses, e sobre os bons serviços prestados pelo escrivão da ouvidoria de 
Macau Antônio Caetano Diniz contra os piratas chineses; 
a quinta; ao governador e capitão general do reino de Angola, José de 
Oliveira Barbosa, sobre a melhoria do sistema de comunicações no reino de 
Angola; 
e DECRETO nomeando Rodrigo José […], no posto de escrivão do 
Almoxarifado da Repartição da quarta classe dos Armazéns Reais da 
Marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 18. 
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19-  1814, Setembro, 30 – 1818, Dezembro, 8, Rio de Janeiro 
CARTA RÉGIA (minuta) a Câmara da cidade de Macau sobre a nomeação 
de Lucas José de Alvarenga para suceder a Bernardo Aleixo de Lemos e 
Faria no governo-geral da cidade de Macau; 
e DECRETOS (6 minutas) o primeiro sobre os ordenados dos empregados 
da Contadoria e mais repartições dos Armazéns Reais da Marinha da Corte 
do Rio de Janeiro; 
o segundo; declara o ordenado do governador das Ilhas do Faial e Pio; 
o terceiro, dando igualdade a todos os empregados das repartições dos 
Armazéns Reais da Marinha; 
o quarto, sobre a situação do escrivão do almoxarifado dos Armazéns 
Reais da Marinha Jerónimo Veríssimo Dilbon, que há muitos temos está 
impossibilitado de ocupar o seu cargo; 
o quinto, manda perdoar a Lourenço Bernardes e concedendo declaração 
de que pagará suas dívidas e não voltará mais a entrar em Vila Viçosa; 
e o sexto, nomeando o conde de P. [Gustil] para servir o ofício de 
estribeiro-mor. 
Anexos: cartas régias (cópias) 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 19. 
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20-  [1814 – 1815] Rio de Janeiro 
AVISOS E OFÍCIOS (10) do [ministro assistente ao Despacho, secretário de 
Estado do Reino e Mercês], conde de Aguiar [D. Fernando José de 
Portugal] ao ouvidor geral de Macau, Miguel de Arriaga Brum da Silveira,  
o primeiro, enviando cópia de carta régia dirigida ao senado de Macau, 
sobre os serviços prestados; 
o segundo, sobre vontade do príncipe regente em contemplar os 
indivíduos de Macau que participaram das expedições contra os piratas; 
o terceiro e quarto, sobre o pagamento feito pela legação em Espanha ao 
agente do navio “Santo Antônio Brilhante” por conta de vencimentos 
devidos; 
o quinto, sobre a isenção do imposto da sisa, destinado aos moradores da 
cidade de Macau; 
o sexto, sobre os serviços oferecidos pelo comerciante de Macau Januário 
Agostinho de Almeida e conferindo-lhe a mercê de barão de São José de 
Porto Alegre; 
o sétimo, sobre documentos trazidos pelo navio “Luz”, informando que 
estes foram levados imediatamente a presença do príncipe regente; 
o oitavo, sobre documento com a relação dos objetos enviados para Timor; 
o nono, sobre documentos trazidos pelo navio Santo Antônio Brilhante; 
e o décimo, remetendo cópia da carta régia expedida ao  
Senado para o pagamento do empréstimo que facilitou o barão de São José 
de Porto Alegre. 
Anexos: lembretes. 
Obs.: documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 20. 
 

21-  ����1817, Rio de Janeiro 
ESCRITOS do [oficial-maior da Secretaria de estado da Marinha e 
Ultramar], José Joaquim da Silva Freitas, sendo o primeiro sobre 
requerimentos de brigadeiros, entre eles o brigadeiro Antônio José da Silva 
e Alexandre Manuel Moreira, que esperam deferimento; 
e o segundo ao Francisco Pires de Carvalho e Albuquerque, remetendo 
exemplares de passaportes da nova chapa que se mandou abrir. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 21. 
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22-  ���� 1818, Março, 1 – Março, 10, [Lisboa] 
OFÍCIOS e AVISOS (15) do [governador do Reino, secretário da Marinha e 
Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende],  sendo 
o primeiro, para José Jacinto Ferreira Picão, solicitando nomeação de vinte 
soldados para embarcar na escuna Constância e reforçar a Esquadra do 
Estreito [de Gibraltar]; 
o segundo, para o [juiz do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] 
May, sobre embarcar o vasilhame no navio Ásia Grande para a aguada de 
50 “algarves” que seriam transportados para o Rio de Janeiro e seriam 
entregues no Arsenal daquela Corte; 
o terceiro; para o [presidente da Junta de Saúde Pública] marquês de 
Tancos, [D. Duarte Manuel de Meneses e Noronha], sobre a necessidade de 
enviar rapidamente as malas que vieram com o navio “Fénix” oriundo da 
Corte do Rio de Janeiro; 
o quarto, para José Jacinto Ferreira Picão, para que se ponha em liberdade 
os dois soldados da Brigada Real da Marinha; 
o quinto, para o [desembargador] Manuel Lopes de Figueiredo, mandando 
remeter requerimento de João Pereira Barreto proprietário do brigue 
Aurora e São João Vitorioso; 
o sexto, para a Junta da Saúde, para que o Dr. José Mariano Leal da 
Câmara Rangel de Gusmão, por seu merecimento, sirva como membro 
interino da Junta de Saúde; 
o sétimo e o oitavo, ao [conselheiro da Junta da Fazenda da Marinha em 
Lisboa],  Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, respectivamente sobre a 
necessidade de um escriturário para o Almoxarifado para suprir as faltas 
de José Lisboa e comunicado a Real Junta da Fazenda da Marinha que 
manda satisfazer a importância do valor da escuna Leonor de Lisboa, 
atualmente denominada Constância que se tomou para o serviço da 
Armada Real; 
do nono ao décimo primeiro, para o [conselheiro] Pedro de Mendonça e 
Moura, respectivamente ordenando ao Conselho do Almirantado dar baixa 
e entregar a João Pereira Barreto, proprietário dos navios Aurora e São José 
Vitorioso, além de não colocar em liberdade os presos no Arsenal da 
Marinha José Narciso, Antônio José e Antônio Estevão, para que se de 
baixa a Joaquim Fernandes, filho da suplicante Ludovina Maria, que acha-
se preso, e para que o Conselho do Almirantado passe ordens necessárias 
para que Francisco José Pinheiro que foi soldado do regimento de 
Artilharia n.º 4, seja desembarcado e fique livre do serviço da Real 
Armada; 
o décimo segundo, para o Conselho do Almirantado dar baixa a Leandro 
da Silva; 
o décimo terceiro, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar no Rio de Janeiro], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e 
Brito], sobre os presos que seguem para a Bahia João Antônio Rodrigues de 
Carvalho, ex-ouvidor da comarca do Ceará e Francisco Alves Dantas que o 
governador da capitania do Maranhão remeteu para Lisboa por crimes 
contra o Estado; 
o décimo quarto, para o [desembargador] Manuel Lopes de Figueiredo, 
que informe sobre o conteúdo do requerimento de Antônio José; 
e o décimo quinto, para Teodoro José Laurentino, para que se faça entregar 
a Gregório Gomes Arouca seu bote que foi apreendido pela Real Marinha. 
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23-  1818, Março, 12 – Março, 31, [Lisboa] 
OFÍCIOS e AVISOS (15) do [governador do Reino, secretário da Marinha e 
Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sendo 
o primeiro, ao [conselheiro da Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa],  
Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, informando que, segundo parecer da 
Real Junta de Fazenda da Marinha, deve-se acabar as obras do Hospital da 
Real Marinha e pagar a viúva do capitão Mateus Antônio o que lhe é 
devido; 
o segundo, para Pedro de Mendonça e Moura, para que o Conselho do 
Almirantado passe ordens para que seja posto em liberdade José da Silva 
Gavina, contramestre da galera Novo Paquete chegada do Rio de Janeiro; 
o terceiro, solicitando ao Conselho do Almirantado dar baixa a um homem 
embarcado; 
o quarto, para José Jacinto Ferreira Picão, ordenando a dispensa de serviço 
do soldado da 4ª Companhia Policarpo Xavier de Paiva que se encontrava 
frequentando os estudos no Real Colégio Militar; 
o quinto, ao [conselheiro da Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa],  
Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, para que a Real Junta da Fazenda do 
Arsenal da Marinha passe ordens para que Domingos José de Paiva seja 
admitido para o lugar de  aprendiz na oficina de Calafates; 
o sexto, para o [intendente dos Armazéns da Guiné, Índia e Armadas], 
Antônio Félix da Fonseca, solicitando informação de até quando acham-se 
pagos os oficias que estão embarcados na Esquadra do Estreito; 
o sétimo, para Junta da Saúde Pública, manda remeter cópia de um ofício 
dirigido ao comandante da Esquadra do Estreito; 
o oitavo, enviando relação inclusa com 42 nomes que partem para a corte; 
o nono, ao [conselheiro da Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa],  
Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, para que a Real Junta da Fazenda da 
Marinha mande pagar a Francisca Teodora, viúva do capitão tenente da 
Armada Francisco de Paula Pereira dos Santos, o agasalhador que se ficou 
devendo ao seu falecido marido; 
o décimo, para o [Juiz do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] 
May, para que informe o conteúdo da petição inclusa de Francisco Maria 
Araújo, oficial de carpinteiro de machado do Arsenal Real da Marinha; 
o décimo primeiro, ao [conselheiro da Junta da Fazenda da Marinha em 
Lisboa],  Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, para que a Real Junta da 
Fazenda da Marinha consulte o que parecer sobre o conferido no 
requerimento e documentos juntos do oficial da arrecadação da Fazenda 
Antônio José; 
o décimo segundo, ao [desembargador] Manuel Lopes de Figueiredo, para 
que informe sobre o requerimento incluso de João Antônio Barbosa; 
o décimo terceiro, para Teodoro José Laurentino, que faça entregar ao 
contratador do Paço da Madeira a conta do serviço do mesmo contracto; 
o décimo quarto, para José Jacinto Ferreira Picão, para prorrogar a Antônio 
José das Neves licença para continuar a frequência   da Academia Real da 
Marinha; 
e o décimo quinto, para Cipriano Ribeiro Freire, manda remeter a Real 
Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação o requerimento 
incluso de Manuel Antunes e companhia, proprietários do brigue União 
que faz viagens para os portos de Angola, para que a Junta de o seu 
parecer. 
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24-  1818, Abril, [Lisboa] 
OFÍCIOS, ESCRITOS e AVISOS (19) do [governador do Reino, secretário 
da Marinha e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sendo os 
principais destinatários: o [desembargador] Manuel Lopes de Figueiredo, o 
[juiz do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, ao [conselheiro 
do Conselho do Almirantado], Pedro de Mendonça de Moura, o 
[conselheiro da Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa], Pedro de Mariz 
de Sousa Sarmento, e a Junta da Saúde pública; mandando remeter 
requerimentos para ser emitido parecer; mandando dar baixas de postos 
militares e de soldados embarcados; procedimentos para saída de navios 
do porto e outros. 
Obs.: documentos para o registro; alguns são minutas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 24. 
 

25-  1818, Abril – Novembro 
ESCRITOS (6) ao Tomás Antônio e a Manuel Inácio da Costa Quintela 
sobre o plano de organização dos batalhões de fuzileiros; marinheiros que 
ficaram presos no navio Rainha de Portugal; engenheiros estrangeiros que 
estavam sem passaporte. 
Obs.: capilha com a seguinte anotação: minutas de vieram da casa de Vossa 
Excelência entre outros papéis no mês de Dezembro e como tais não foram 
registrados em tempo próprio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 25. 
 

26-  1818, Maio, [Lisboa] 
OFÍCIOS e AVISOS (36) do [governador do Reino, secretário da Marinha e 
Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sendo os principais destinatários: 
o [desembargador] Manuel Lopes de Figueiredo, [Juiz do Arsenal da 
Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, [conselheiro] Pedro de Mendonça e 
Moura, ao [conselheiro da Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa], Pedro 
de Mariz de Sousa Sarmento, Junta da Fazenda da Marinha, José Jacinto 
Ferreira Picão; com os principais assuntos: ordenando pagamento; 
mandando remeter requerimentos para ser emitido parecer; solicitando 
informar conteúdo de requerimento; mandando conceder empréstimo; 
mandando dar baixas de serviço; apreensão de embarcações; ordenando a 
construção de embarcações. 
Anexo: lembrete. Obs.: documentos para o registro; alguns são minutas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 26. 
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27-  ���� 1818, Junho, [Lisboa] 
OFÍCIOS, AVISOS e ESCRITOS (57 minutas e cópias) do [governador do 
Reino, secretário da Marinha e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], sendo 
os principais destinatários: vigário capitular da Sé do Algarve; o 
[desembargador] Manuel Lopes de Figueiredo, [Juiz do Arsenal da 
Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, [conselheiro do Conselho do 
Almirantado], Pedro de Mendonça de Moura, ao [conselheiro da Junta da 
Fazenda da Marinha em Lisboa], Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, Junta 
da Fazenda da Marinha, José Jacinto Ferreira Picão; mandando remeter 
requerimentos para ser emitido parecer; mandando soltar e prender 
tripulantes de navios; mandando dar baixas de serviços militares; 
ordenando o pagamento das despesas da esquadra portuguesa no 
Cruzeiro; informando promoções de militares; concedendo o empréstimo 
de todos para o mosteiro de São Vicente de Fora, carregamento e 
reparações de navios; envio de pessoas para o Brasil e de animais para a 
Corte do Rio de Janeiro. 
Obs.: documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 27. 
 

28-  1818, Julho, [Lisboa] 
AVISOS E OFÍCIOS (60) do [governador do Reino, secretário da Marinha e 
Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sendo os principais destinatários: 
o [desembargador] Manuel Lopes de Figueiredo, o [Juiz do Arsenal da 
Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, Conselho do Almirantado, o 
[intendente dos Armazéns da Guiné, Índia e Armadas], Antônio Félix da 
Fonseca, o [conselheiro] Pedro de Mendonça de Moura, José Jacinto 
Ferreira Picão, Teodoro José Laurentino, José Maria Monteiro, o 
[conselheiro da Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa], Pedro de Mariz 
de Sousa Sarmento, Academia Real da Marinha; com os principais 
assuntos: mandando remeter requerimentos para ser emitido parecer; 
solicitando informar conteúdo de requerimento; mandando dar baixas de 
serviços militares; abastecimento de esquadra; prolongamento de licenças; 
solicitando a Real Junta da Fazendo o empréstimo de armamentos para 
navios; e solicitando mapa das dívidas da intendência [da Marinha]. 
Obs.: documentos para o registro; alguns são minutas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 28. 
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29-  ���� 1818, Agosto, [Lisboa] 
AVISOS, ESCRITOS e OFÍCIOS (42 minutas e cópias) do [governador do 
Reino, secretário da Marinha e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sendo 
os principais destinatários: o [conselheiro] Pedro de Mendonça de Moura, 
o [juiz do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, o 
[desembargador] Manuel Lopes de Figueiredo, José Maria Monteiro, ao 
[conselheiro da Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa], Pedro de Mariz 
de Sousa Sarmento, José Antônio Teixeira Lobo, Joaquim da Costa e Silva, 
Francisco Maximiliano de Sousa, [da Junta Governativa do Reino], 
marquês de Borba, [Fernando Maria de Sousa Coutinho], Teodoro José 
Laurentino; com os principais assuntos: mandando remeter requerimentos 
para ser emitido parecer; solicitando informar conteúdo de requerimento; 
mandando dar baixas de serviços militares, provisão para naus; transporte 
de cavalos para o Rio de Janeiro; embarque de mantimentos. 
Obs.: documentos para o registro; alguns são minutas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161, pasta 29. 
 

 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

AHU_CU_Reino 
Reino caixa 161-A (1818-1827) 
N.º de pastas descritas: 11 
Assuntos: remunerações de serviços de funcionários da Marinha e de militares no Brasil e no 
Reino; ofícios dos governadores do Reino tratando de pedidos diversos, assentamento de 
promoções militares, navios para o Rio de Janeiro, provisões para as esquadras, obras em 
portos; linho cânhamo para a Real Cordoaria; comércio de escravos; conselhos de guerra. 
 

1-  ����1818, Setembro, Lisboa 
AVISOS, ESCRITOS E OFÍCIOS (54 minutas e cópias) do [governador do Reino, 
secretário da Marinha e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sendo os principais 
destinatários: [conselheiro] Pedro de Mendonça e Moura, [juiz do Arsenal da 
Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, o [desembargador] Manuel Lopes de 
Figueiredo, [integrante da Junta Governativa do Reino], marquês de Borba, 
[Fernando Maria de Sousa Coutinho], Teodoro José Laurentino, ao [conselheiro da 
Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa], Pedro de Mariz de Sousa Sarmento; 
sobre embarque de voluntários; remessa de requerimentos para ser emitido 
parecer; solicitando informar conteúdo de requerimento; mandando dar baixas de 
serviços militares; empréstimo de armamentos para navios; fornecimento pelo 
Arsenal da Marinha de pólvora para navios; emolumentos pagos pelo barcos 
parados na Torre de Belém. 
Obs.: documentos para o registro; alguns são minutas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161-A, pasta 1. 
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2-  ����1818, Outubro, Lisboa 
AVISOS, ESCRITOS E OFÍCIOS (56 minutas e cópias) do [governador do Reino, 
secretário da Marinha e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], sendo os principais 
destinatários: [Juiz do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, José 
Jacinto Ferreira Picão, o [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar 
no Rio de Janeiro], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], [conselheiro], 
Pedro de Mendonça e Moura, Teodoro José Laurentino, Junta da Fazenda da 
Marinha, ao [conselheiro da Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa], Pedro de 
Mariz de Sousa Sarmento, Academia Real da Marinha, Cipriano Ribeiro Freire; 
com os principais assuntos: mandando remeter requerimentos de indivíduos na 
Corte do Rio de Janeiro para que seja emitido parecer; solicitando informar 
conteúdo de requerimentos diversos; mandando dar baixas de serviços a muitos 
indivíduos que estão embarcados a serviço da Coroa portuguesa; fardamentos 
para praças embarcados; empréstimo de armamentos para navios; sobre comboio 
militar que irá acompanhar os navios de comércio até Cabo Verde; sobre a chegada 
de linho cânhamo vindo de São Petersburgo para a fábrica da Real Cordoaria; 
indicando Fernando Maria da Gama Lobo para ser matriculada na Academia Real 
da Marinha; conserto de navios que iriam integrar comboios marítimos. 
Obs.: documentos para o registro; alguns são minutas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161-A, pasta 2. 
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3-  ����1818, novembro, Lisboa 
AVISOS, ESCRITOS E OFÍCIOS (45 minutas e cópias) do [governador do Reino, 
secretário da Marinha e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sendo os principais 
destinatários: [conselheiro] Pedro de Mendonça e Moura, [juiz do Arsenal da 
Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, Junta da Fazenda da Marinha, Conselho do 
Almirantado, Academia Real da Marinha, ao [intendente dos Armazéns da Guiné, 
Índia e Armadas], Antônio Félix da Fonseca, o [desembargador] Manuel Lopes de 
Figueiredo, Teodoro José Laurentino, o governador do Maranhão, Francisco 
Homem de Magalhães Pizarro; com os principais assuntos: solicitando enviar ao 
rei relações nominais dos guardas marinhas e voluntários que se acham 
embarcados; mandando remeter requerimentos para ser emitido parecer; 
solicitando informar conteúdo de requerimentos diversos; mandando dar baixas 
de serviços a indivíduos embarcados; sobe a compra de armamento inglês por um 
negociante português para o colocar em seu navio; transporte de famílias do 
Algarve para o Rio de Janeiro; sobre os projetos do negociante Honório José 
Teixeira, morador no Maranhão, para animar a agricultura daquela capitania; 
sobre o requerimento de Joaquim Barreiros, degredado para o Pará; para que se 
proceda ao pagamento da equipagem dos navios que se encontram no porto de 
Lisboa; o gêneros necessários para se aprovisionar a esquadra que parte para o 
Estreito [de Gibraltar]; solicitando parecer para requerimentos em que viúvas 
pedem pensões; liberando a entrada de alguns indivíduos chegados da Corte do 
Rio de Janeiro. 
Anexo: sobrescrito. 
Obs.: documentos para o registro; alguns são minutas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161-A, pasta 3. 
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4-  ����1818, dezembro, Lisboa 
AVISOS, ESCRITOS E OFÍCIOS (39 minutas e cópias) do [governador do Reino, 
secretário da Marinha e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], sendo os principais 
destinatários: o [conselheiro da Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa], Pedro de 
Mariz de Sousa Sarmento, o [conselheiro] Pedro de Mendonça e Moura, 
[desembargador] Manuel Lopes de Figueiredo, ao [intendente dos Armazéns da 
Guiné, Índia e Armadas], Antônio Félix da Fonseca, José Jacinto Ferreira Picão, o 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito]; com os principais assuntos: 
mandando remeter requerimentos para ser emitido parecer; solicitando informar 
conteúdo de requerimentos diversos; mandando prender e remeter de volta a suas 
naus os marinheiros e grumets que desertaram; mandando embarcar prisioneiros; 
solicitando mandar admitir pessoas por aprendiz na oficina de Carpinteiros de 
Machados do Arsenal da Marinha; sobre a vistoria a navios para a montagem de 
armamento; solicitando a Junta da Fazenda da Marinha o orçamento para o ano de 
1819; sobre o empréstimo de balas de canhão a negociante da praça do Porto; o 
abastecimento da esquadra estacionada em Gibraltar; solicitando a consulta 
reformada acerca do provimento do lugar de intendente da Marinha do Porto; 
ordenando que se pague tudo o que se deve à escuna Bom Português e a apronte 
para seguir viagem; sobre as despesas com os reparos de navios; o envio dos 
cavalos das reais cavalariças para a Corte do Rio de Janeiro, conforme as ordens 
recebidas do secretário de Estado, conde dos Arcos; sobre o linho cânhamo vindo 
da Itália; licença para senhoras passarem a Corte do Rio de Janeiro devidamente 
acompanhadas e também militares. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161-A, pasta 4. 
 

5-  ����[1818], Rio de Janeiro 
OFÍCIOS (12 minutas) o primeiro sobre a arrecadação no Juízo dos Defuntos e 
Assentos da Vila de Sabará de dois escravos fugidos, pertencentes ao preto forro 
José Ferreira de Araújo; os demais para Rodrigo José Ferreira Lobo e ao conde de 
Viana [D. João Manuel de Meneses], sobre a Divisão de Voluntários Reais da Ilha 
de Santa Catarina e mais acontecimentos referentes a esta Ilha, como envio de 
dinheiro e aprisionamento de piratas. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161-A, pasta 5. 
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6-  [1819] 
DECRETO e ESCRITOS (3) (minutas) o primeiro, do rei [D. João VI], concedendo 
gratificações a favor de soldados e marinheiros que participaram nas expedições 
que foram aprisionar piratas; o segundo, sobre os navios de comércio que 
reclamam proteção da força naval, e para tal, manda que os presos sentenciados ao 
degredo que possuam alguma robustez sejam empregados nos serviços dos navios 
de guerra; o terceiro, sobre a determinação para que o valor total da artilharia, 
armas de fogo e mais artigos fique pertencendo aos soldados e marinhagem dos 
navios da coroa que apresarem quaisquer piratas ; e o quarto, declarando suspenso 
os efeitos da sentença contra Álvaro José Xavier Botelho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161-A, pasta 6. 
 

7-  ���� 1824, Julho, 16 – 31 [Lisboa] 
LEMBRETES de requerimentos (42) de funcionários do Arsenal da Marinha, 
militares do Reino, militares do Brasil e civis, solicitando remoção, dispensa, 
pensão, aumento de ordenado, incorporação e outros. 
o primeiro, do capitão de ordenanças José Antônio Vieira Rebelo, para que lhe 
conceda soldo de capitão de Infantaria; 
o segundo, do guardo do telégrafo do Arsenal Real da Marinha José Fiel, pede o 
acréscimo de seu salário; 
o terceiro; do alferes da 7ª Companhia de Atiradores Ordenanças da cidade de 
Faro José Joaquim de Carvalho, pede ser promovido a algum dos corpos de 
Expedição do Brasil, ou dar qualquer outro destino na mesma expedição; 
o quarto, do empregado da Secretaria de Inspecção Geral das Ordenanças Antônio 
Rodrigues da Gama, pede o lugar de comissário das tropas da Expedição que vai 
para o Brasil; 
o quinto, do alferes da 2ª Companhia de Fuzileiros do 3º regimento de Infantaria 
da 1ª Linha do Pará João de Freitas Portugal, pede quatro meses de licença 
registada para ir a cidade do Porto; 
o sexto, de José Maria Monteiro e Moura, pede a propriedade do ofício de 
meirinho da Provedoria e da Comarca; 
o sétimo, José Marques de Freitas e alguns europeus imigrados de Pernambuco, 
pedem socorro pois tiveram seus bens sequestrados pela revolução. 
E os demais pedindo promoções, pensões e permutas de lugares para continuarem 
no serviço real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161-A, pasta 7. 
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8-  ����1824, Agosto, 2 – 31 [Lisboa] 
LEMBRETES de requerimentos (29) de funcionários do Arsenal da Marinha, 
militares do Reino, militares do Brasil e civis, solicitando remoção, dispensa, 
pensão, aumento de ordenado, incorporação e outros. 
o primeiro, do capitão do 1º Batalhão de Fuzileiros do Rio de Janeiro, pede ser 
empregado na expedição que se prepara para o Brasil; 
o segundo, de Francisco Jerônimo Coelho de Sousa, bacharel na Faculdade de Leis 
da Universidade de Coimbra, pede a graça de lhe conferir um dos ofícios que se 
acham vagos na Ilha Graciosa; 
o terceiro, do padre João Cândido da Silveira, que foi promovido em benefício da 
igreja Colegial de Nossa Senhora da Conceição da cidade de Angra da Ilha 
Terceira, pede serem pagas as côngruas vencidas; 
o quarto, do cabo do 3º Regimento da província do Pará, oferece-se para servir com 
a praça de furriel em qualquer dos corpos na próxima expedição para o Brasil e 
pede receber seu soldo. 
E os demais pedindo promoções, pensões e permutas de lugares para continuarem 
no serviço real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161-A, pasta 8. 
 

9-  ����1824 
LEMBRETES de requerimentos (29) de funcionários do Arsenal da Marinha, 
militares do Reino, militares do Brasil e civis, solicitando remoção, dispensa, 
pensão, aumento de ordenado, incorporação e outros. 
o primeiro, de José Antônio Praxedes dos Santos, que foi comissário na fragata 
Princesa Real no Pará, pede ser nomeado comissário da Armada, ou dispensário de 
alguma embarcação de guerra; 
o segundo, do piloto com licença da Academia Real da Marinha, Manuel Evaristo, 
pede ser admitido como piloto de navio da Armada Real; 
o terceiro, do comissário supranumerário da Armada Real, Manuel Bernardo 
Marreiros, pede remuneração pelos seus bons serviços e nomeá-lo comissário de 
navio da Armada Real; 
o quarto, de Vicente Ferreira Benedito Prestes de Matos, pede ser admitido 
sentando praça de aspirante a guarda marinha. 
E os demais pedindo promoções, pensões e permutas de lugares para continuarem 
no serviço real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161-A, pasta 9. 
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10-  1827, Dezembro, 6-15, [Lisboa] 
AVISOS E ESCRITOS (14) (minutas) do conselheiro de Sua Majestade, comendador 
da Ordem de Cristo, deputado da Real Junta do Comércio e oficial-maior da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, Manuel José Maria da Costa e Sá e 
outros, remetendo conselho de guerra do réu José Luís Pereira e Sousa; solicitando 
relações dos operários do Arsenal da Marinha; sobre assuntos diversos de Angola, 
tais como serviços de militares, ordens ao governador, viagem de navios e outros; 
licença para D. José Maria de Noronha retornar a Corte; sobre o comércio de 
escravos; sobre a correspondência para o governador de Benguela. 
Obs.: a maior parte dos avisos são do Costa e Sá, e em alguns sobrescritos consta os 
cargos que ocupa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161-A, pasta 10. 
 

11-  [século XIX] 
LEMBRETES (3) o primeiro indicando papéis relativos ao negócio do réu José Luís 
Pereira de Sousa, capitão de infantaria de Angola; o segundo, com a seguinte 
anotação: memórias históricas e genealógicas dos grandes de Portugal, composto 
pelo padre Antônio Caetano de Sousa; e o terceiro, remetendo correspondência do 
comandante da escuna Tártara que entrou no porto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 161-A, pasta 11. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 164 (1700-1835) 
N.º de pastas descritas: 44 
Assuntos: militares pedindo promoções em postos no Reino e ultramar [Brasil, Angola]; 
navios franceses apreendidos, heranças; regência do reino; guarnição de embarcações; tenças; 
nomeação de oficiais; nomeações de secretários de Estado; Índia, rebelião em Timor e Solor; 
missões no império português; solicitações de cargos dentro das secretarias de Estado e do 
Conselho Ultramarino. 
 

1-  [1700-1720] 
SOBRESCRITOS (2) endereçados ao doutor José Monteiro de Carvalho Oliveira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 1. 
 

2-  ����[ant. 1734, Fevereiro, 27] 
REQUERIMENTO de João de Macedo Corte Real ao rei [D. João V], solicitando o 
posto de mestre de campo de artilharia, da mesma forma que há na cidade de 
Bahia, com o mesmo soldo e honras dos mestres de campo daquela praça. 
Anexo: aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 2. 
 

3-  1751, Maio, 12, Lisboa 
CARTA do [oficial das compras do Conselho Ultramarino], António de Barros, ao 
rei [D. José I], informando que na tesouraria do Conselho Ultramarino não consta 
nenhuma ordem expedida acerca do bacharel Álvaro José Saraiva Beltrão, 
enquanto foi corregedor da comarca de Pinhel. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 3. 
 

4-  1755, Setembro, 11 – 1762, Março, 23, [Lisboa] 
LISTAS (4) das petições que subiram a presença do rei [D. José I] e que baixaram ao 
Conselho Ultramarino para serem vistas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 4. 
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5-  [ant. 1756, Janeiro, 17] – [ant. 1756, Agosto, 9] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. José I], o primeiro, do padre João Batista Soares 
solicitando mandado para que lhe seja entregue o valor que ele tinha de umas 
casas, situadas na Cordoaria Velha, e que havia sido penhorado para o pagamento 
de uma dívida de que ele era fiador, alegando que o valor da venda das casas 
cobria a dívida e portanto ele deveria ser ressarcido;  
o segundo, de Lourenço José Neves, cunhado do falecido almocreve, Pedro da 
Costa de Barbuda, solicitando ajuda para reaver os bens do falecido, uma vez que o 
seu cunhado deixou um filho menor do qual ele é tutor e um outro filho clérigo da 
Congregação de São João Evangelista que tem vindo a persegui-lo para se apoderar 
dos bens deixados pelo falecido;  
o terceiro, de João Carlos da Silva solicitando certidão de estilo das fianças que os 
fiadores dão aos arrematantes dos contratos.  
Anexos: carta, declaração e lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 5. 
 

6-  ����1756, Novembro, 10 – Dezembro, 2, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) o primeiro, do [provedor dos Armazéns do Reino] José Joaquim de 
Larre, sobre a nomeação de dois religiosos da Terceira Ordem de São Francisco 
para embarcarem como capelães na nau do comboio da frota de Pernambuco;  
o segundo, do [provedor da Casa da Índia], Bernardo de Almada Castro e Noronha 
acerca do requerimento de Mayne Burn e Mayne onde solicitam que se faça 
baldeação de umas fazendas que lhes foram remetidas por duas presas francesas;  
o terceiro, do [conselheiro do Conselheiro Ultramarino], Alexandre Metelo de 
Sousa e Meneses informando sobre a representação inclusa de António Pereira da 
Costa, onde queixa-se sobre o remate dos contratos e pelos baixos preços 
praticados, dirigidos ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real.  
Anexos: ofícios, carta, aviso e requerimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 6. 
 

7-  1760, Novembro, 20, [Lisboa] 
INFORMAÇÃO sobre a sesmaria de Francisco Xavier de Azambuja. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 7. 
 

8-  [ant. 1761, Janeiro, 17] 
REQUERIMENTO do capitão Faustino Rodrigues de Carvalho, solicitando o 
pagamento de uma quantia em juros que a sua mulher D. Luísa Maria de 
Guimarães tem direito por ser viúva do falecido desembargador, Tomé Gomes 
Moreira. 
Anexos: requerimento e sentença de justificação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 8. 
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9-  ����[ant. 1763, Fevereiro, 28] – [post. 1769, Setembro, 9] 
REQUERIMENTOS (5) o primeiro, de Anselmo José da Cruz e Domingos de 
Magalhães Peçanha e Companhia, em nome do contrato geral do tabaco, 
solicitando uma provisão para poder citar o procurador da fazenda da repartição 
do Conselho Ultramarino, para saber os motivos da demora da saída de um navio 
com destino a Baía, que foi impedido de sair da Torre de Belém, pela secretária de 
Estado da Marinha e Ultramar;  
o segundo, do comissário geral da terra, solicitando provisão de prorrogação por 
mais três anos para que as câmaras das cidades das conquistas possam dar ajudas 
monetárias para o sustento dos religiosos na Terra Santa;  
o terceiro, de José Ferreira de Brito solicitando alguns documentos que anexou a 
um requerimento que fez para a [secretaria de Estado [da Marinha e Ultramar] em 
1757;  
o quarto, de Manuel José de Almeida Brandão, solicitando a redução da renda de 
umas casas na travessa de Agua do Mar;  
o quinto, de Dona Violante Joaquina de Melo e Castro, como administradora da 
casa do seu marido, D. António de Almeida e Beja e Noronha, que por morte do 
conde das Galveias, D. António de Melo e Castro, o seu marido tornou-se o 
legítimo sucessor nos bens do morgado, solicita que seja dado ao seu marido a 
graça da confirmação por duas vidas nos bens da Coroa e ordens, dirigidos ao rei 
[D. José I].  
Anexos: bilhetes, provisão (doc. impresso) e requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 9. 
 

10-  1764, Março, 23, Lisboa 
INSTRUMENTO DE ARRENDAMENTO das aldeias Coculim e Nerada no Estado 
da Índia arrendados á viúva Bragati e Esso Camotins e aos seus filhos Rama 
Chandrá, Brique a Norna e Quensoa Camotins. 
Anexos: requerimentos e requerimentos (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 10. 
 

11-  1769, Setembro, 16, Lisboa 
CARTA do desembargador executante das dívidas reais […], Luís Botelho da Silva 
Vale, ao rei [D. José I] informando seu parecer acerca do precatório de José Alves 
de Mira que pretende levantar a penhora feita por José Ferreira na quantia de três 
contos setenta e oito mil e quinhentos reais depositados na mão do tesoureiro do 
Conselho Ultramarino, José Miguel Licete. 
Anexo: requerimento, certificado e precatório.  
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 11. 
 

12-  [post. 1773, Novembro, 22] 
REQUERIMENTO de António José Lopes solicitando que o escrivão José António 
Vilas Boas lhe passasse uma certidão do auto que fez a Alexandre de Faria Vieira. 
Anexos: certidão e auto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 12. 
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13-  1775, Setembro, 2, Oeiras 
DECRETO (cópia) do rei [D. José I], regulando as actividades piscatórias da vila de 
Setúbal e ordenando que os pescadores podiam vender o peixe em qualquer porto 
sem nenhuma restrição. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 13. 
 

14-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

[post. 1777, Agosto] – [post. 1792, Outubro] 
REQUERIMENTOS (5), o primeiro, do [intendente geral da polícia da Corte e 
Reino], Diogo Inácio de Pina Manique, expondo os motivos pelos quais é de 
opinião que se deve conservar o cargo de escrivão da fazenda, uma vez que a Mesa 
da Consciência e Ordens em consulta tinha emitido parecer que considerava o 
cargo desnecessário e que devia ser extinto;  
o segundo, do oficial de carpintaria de machado do Arsenal Real da Marinha, 
Cristiano José, solicitando ser promovido a segundo carpinteiro da nau “Nossa 
Senhora de Belém”;  
o terceiro, do tesoureiro-mor e mais cónegos capelães da insigne colegiada e real 
capela de Vila Viçosa, uma vez que foram apresentados embargos de nulidade 
contra a eleição dos oficiais de celeiro, solicitndo que seja evocado os autos sobre 
esta matéria que correm perante o bispo e vigário geral do bispado de Elvas, para 
que os oficiais eleitos sejam respeitos e restituídos a seus cargos;  
o quarto, do oficial carpinteiro de machado, Vicente da Costa, solicitando ser 
admitido em alguma esquadra;  
o quinto, do cadete da 8ª Companhia do Regimento de Gomes Freire, Joaquim 
Bernardo da Cunha Letre, pedindo para ser matriculado nos estudos de 
Matemática na Academia Real, apesar da sua licença para tal ter caducado. 
Obs.: os requerimentos são dirigidos a um secretário de Estado.  
Anexos: carta de nomeação, requerimentos, informação, declarações, certificado e 
certidão.  
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 14. 
 

15-  1777, Outubro, 18, Ajuda 
DECRETO (minuta) da rainha [D. Maria I] entregando a jurisdição do Reino a seu 
marido D. Pedro, durante a sua ausência. 
Anexos: decretos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 15. 
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16-  [ant. 1779, Abril, 11] - [post. 1782, Novembro, 5] 
REQUERIMENTOS (4) à rainha [D. Maria I]; o primeiro de Genoveva Francisca 
Maria Mascarenhas de Melo, pedindo uma certidão com a cópia do decreto pelo 
qual o rei [D. José I] nomeou o seu irmão, José Mascarenhas Pacheco Pereira de 
Melo, para desembargador da Casa da Suplicação;  
o segundo, do cabo da esquadra da 7ª Companhia, Manuel Caetano, solicitando ser 
promovido ao posto de alferes para o Estado da Índia;  
o terceiro, de Pedro António da Silva, assistente na cidade de Lisboa, solicitando 
um novo remate do almoxarifado dos quartos do reguengo de Sacavém, uma vez 
que propunha dar uma quantia mais elevada do que aquela pelo qual foi 
arrematada;  
o quarto, de Carlos Lassence, negociante de Lisboa, solicitando uma aviso que lhe 
possibilite levantar algumas armas que mandou vir do estrangeiro e que estão 
retidas na alfândega e por não pagarem direitos a alfândega estão sujeitos a irem 
para a fundição. 
Anexo: certidão, atestado, declaração e requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 16. 
 

17-  [post. 1779, Novembro] 
CARTA do [secretário da Junta da Administração da Companhia do Pará e 
Maranhão], José Manuel Ribeiro Pereira], acerca da representação feita pela mesma 
junta a fazer referência ao aviso expedido pela secretaria de estado dos Negócios 
do Reino a 7 de Dezembro de 1773. 
Anexo: requerimento. 
Obs.: ver ofício em AHU_ ACL_ CU. 035 Cx. 6, D. 497 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 17. 
 

18-  1780, Janeiro, 24, [Lisboa] – 1791, Maio, 26, Almeida 
OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro o primeiro, segundo e o terceiro do marquês de Angeja 
[Pedro José de Noronha Camões de Albuquerque], sobre as ordens que recebeu 
acerca de uns preços que constam de uma relação, que foram levados para a Torre 
de Belém e para o forte de Santa Apolónia; sobre a impossibilidade da entregada de 
uma carta para um tal Sr. D. João através do seu secretário, devido ao estado de 
saúde do senhor; acerca de uma consulta da Junta da Casa de Bragança sobre a 
reedificação das casas da herdade do Monte de El Rei no almoxarifado; o quarto, 
de Bartolomeu José Nunes Cardoso Giraldes de Andrade, sobre António da Cruz 
que se encontra condenado ao degredo na Índia e segundo o auto de culpa, o 
degredado trabalhava como caseiro numa quinta perto de Camarate e que 
ameaçou e agrediu verbalmente o seu patrão; o quinto, de Francisco […] do Vale, 
solicitando um beneficio simples para obter uma côngrua; o sexto, de Pedro 
O´Reilly de Rigauo, sobre a nomeação do visconde da Lourinhã, [D. Manuel 
Bernardo de Melo e Castro], para general de Infantaria da Corte. 
Anexos: ofício, informação, consulta, requerimentos e avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 18. 
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19-  1782, Fevereiro, 22 
OFÍCIO da soror de Santa Joana, soror Josefa Joana, informando que não podia 
admitir a secular a esposa do tenente-coronel [Roscio] por falta de casas e da falta 
de espaço para as religiosas já existentes. 
Obs.: letra de Martinho de Melo e Castro no despacho, embora o ofício não seja 
para ele. 
 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 19. 
 

20-  1782, Maio, 15, Lisboa 
CERTIFICADO (cópia) passado pelo procurador das dízimas do pescado 
pertencentes a Casa de Bragança, Gregório Rodrigues Ganhada, certificando que 
vários regatoes e almocreves da vila de Setúbal deslocam com peixe na ribeira da 
cidade de Lisboa, pagando a dizima. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 20. 
 

21-  [post. 1783, Julho, 17] – [post. 1788, Abril, 10] 
REQUERIMENTOS (4) à rainha [D. Maria I]; o primeiro, de Norberto José Ferreira 
de Oliveira, solicitando que Conselho da Real Fazenda lhe pague os seus 
ordenados em atraso;  
o segundo, de Pedro Homem de Barros e Mendonça, morador da vila de Barcelos, 
solicitando a conservação do cargo que o ocupa de juiz de fora dos órfãos;  
o terceiro, de Tomé Dias e outros contemplados no requerimento e relação inclusa, 
solicitando, o pagamento dos seus soldos em atraso, que lhes deve os armazéns do 
tempo das companhias extintas em 1752;  
o quarto, do capitão de Infantaria do Regimento da Guarnição da praça de Castelo 
de Vide, Tomás Magesi, pedindo ser promovido com a patente de sargento maior 
no posto de governador da praça de Povoa ou de Montalvão. 
Anexos: requerimentos, relações, certidões e certificados.  
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 21. 
 

22-  1785, Maio, 30 
DECRETO (cópia) da rainha [D. Maria I] concedendo indulto e perdão geral a 
todos os criminosos e presos militares do exército, que não foram condenados por 
delitos atrozes. 
Anexos: decretos (cópias) e consulta (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 22. 
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23-  1786, Março, 21 – Junho, 18, Elvas, Vila de Borba 
CARTAS particulares (2) do [governador das Armas do Alentejo, Visconde de 
Lourinhã] Manuel Bernardo de Melo e Castro, ao seu irmão, [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo 
alguns documentos acerca do médico de Vila Viçosa, Amaro António de 
Figueiredo, que se encontra preso no forte de Santa Luzia, os mesmos documentos 
feitos por pessoas distintas da vila compravam a sua inocência; a segunda, 
informando a falta de trigo, cevada e centeio daquela colheita, e que se fosse feito o 
provimento das tropas com os cereais daquela província resultaria num grande 
prejuízo para a Fazenda Real e para a população, uma vez que originaria um 
aumento dos preços dos géneros. 
Anexo: lista, atestados, abaixo-assinado, certificados e ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 23. 
 

24-  1786, Abril, 27, Barcelos 
CARTA do juiz de fora dos órfãos, Francisco de Assis de Fonseca, à rainha [D. 
Maria I], sobre as leis que regem a atribuição de tutores e curadores aos órfãos e 
menores que não os tiver, admitindo ter procedido à sombra destas leis em alguns 
casos, justificando suas acções. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 24. 
 

25-  1788, Junho, 7, Lisboa 
CERTIFICADO passado por Francisco António Ciera declarando que António de 
Pádua Teixeira fez o exame público de Teoria e Arte de navegação, completando o 
curso de Matemática, na Real Academia da Marinha para pilotos mercantes.  
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 25. 
 

26-  ����[post. 1788, Agosto, 21] – [ant. 1799] 
REQUERIMENTOS (5) à rainha [D. Maria I]; o primeiro, de Ricardo Guartin, 
solicitando assentar praça como aspirante a guarda Marinha;  
o segundo, do moço fidalgo da Casa Real e tenente do 2º Regimento de Armada, 
Jerónimo de elo Fernandes e Almeida, solicitando ser promovido ao posto de 
capitão-mor de Sergipe de El Rei;  
o terceiro, do furriel da 1ª Companhia de Guarnição da Corte, José Joaquim Vieira, 
solicitando o posto de alferes para a cidade de Grão-Pará;  
o quarto, dos provedores e mensarios da casa Santo dos Navegantes e pescadores 
da vila de Setúbal, solicitando a confirmação de que lhes foi concedido por um 
decreto em 1775, que qual lhes foi permitido vender o seu peixe em outros portos;  
o quinto, Paulo Valentim da Fonseca Moreira, solicitando ser promovido no ofício 
de escrivão dos órfãos da vila de Ourém. 
Anexo: certificados, instrumento de testemunhas, atestados, lembrete, certidões, 
provisão e requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 26. 
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27-  1793, Fevereiro, 20, [Lisboa] – Julho, 21, Queluz 
AVISOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro ao [marechal – general] duque de Lafões [D. João Carlos 
de Bragança Sousa e Ligne Tavares Mascarenhas da Silva], ordenando que os 
comandantes da Armada Real e do Regimento de Artilharia façam a guarnição da 
nau “Medusa” da fragata “Príncipe e Princesa do Brasil”, da nau “São Sebastião” e 
a fragata “Cisne” com militares sob os seus comandos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 27. 
 

28-  [ant. 1800] 
CARTA sobre as missões no império português, fazendo menção ao padroado 
português e a Congregação para a Propaganda Fide. 
Obs.: carta em latim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 28. 
 

29-  [post. 1800, Novembro] – [ant. 1810,Junho, 17] 
REQUERIMENTOS (3) ao príncipe regente [D. João]; o primeiro, de D. Catarina 
Helena Curtinovis solicitando uma tença que pertencia a sua falecida irmã D. 
Ângela Madalena Curtinovis, viúva do capitão-de-mar-e-guerra José Lone;  
o segundo, de José Francisco Infinca, preso e a prestar serviço a bordo da fragata 
“Sucesso”, solicitando ser dispensado do serviço por motivos de saúde;  
o terceiro, de Joaquim António, natural da Vila do Conde, que se encontra preso a 
servir a bordo da nau “Vasco da Gama”, solicitando ser posto em liberdade, 
alegando falta de constituição física e o facto de se encontrar doente. 
Anexo: requerimento e atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 29. 
 

30-  [post. 1801- ant. 1808] – [post. 1821] 
REQUERIMENTOS (2) aos secretários de estado da [Marinha e Ultramar, visconde 
Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior e José Joaquim 
Monteiro Torres] respectivamente; o primeiro, de D. Maria Máxima do Carmo e 
Lima e sua irmã, solicitando uma tença, que foi do falecido irmão Félix António 
Henriques; o segundo, do moço da Real Câmara e oficial da Secretária de estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, solicitando o despacho de um requerimento 
que fez a mesma secretária. 
Obs.: o lembrete do segundo requerimento foi escrito do punho do oficial-maior da 
Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, Manuel 
José Maria da Costa e Sá. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 30. 
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31-  1819, Agosto, 6, Lisboa 
ATESTADO passado pelo oficial-maior da Junta da Sereníssima Casa e Estado do 
Infantado, declarando que naquela repartição se encontra um requerimento de 
Jacinto Cardoso Carvalho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 31. 
 

32-  ����1820, Março, 14, Rio de Janeiro 
DECRETO do rei [D. João VI], ordenando que na secretária do Conselho 
Ultramarino, para além do secretário, de um oficial-maior, do guarda-livros e do 
porteiro, não fossem admitidos mais do que quatro oficiais, por serem suficientes 
para a regularidade do expediente.  
Anexos: bilhetes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 32. 
 

33-  1820, Junho, 2, Lisboa 
CARTA da [Junta Governativa do Reino] ao rei [D. João VI], acusando a recepção 
de avisos expedidos pela Secretária de Estado dos Negócios da Marinha e dos 
Domínios Ultramarinos. 
Obs.: junta formada pelo cardeal patriarca [de Lisboa], o marquês de Borba, o 
conde de Peniche e D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 33. 
 

34-  1820, Junho, 5, [Lisboa] 
OFÍCIO do [governador do Reino e secretária dos negócios da Marinha e também 
da Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro], conde dos Arcos, 
[D. Marcos de Noronha e Brito], informando da chegada de um correio 
extraordinário de Madrid com despachos para serem remetidos para o rei [D. João 
VI]. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 34. 
 

35-  1821, Março, 13, [Lisboa] 
AVISO da regência do reino ordenando que as folhas que até agora se processavam 
no Conselho Ultramarino por alvarás, passassem a ser processadas por provisões 
assinadas por dois ministros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 35. 
 

36-  1823, Julho, 17, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. João VI ordenando que os desembargadores da Casa da 
Suplicação, Diogo Vieira de Tovar e Albuquerque e José de Ornelas da Fonseca 
Nápoles fossem auxiliar no despacho do Conselho Ultramarino, por falta de 
ministros.   
Anexos: aviso e bilhete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 36. 
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37-  1824,Março, 18, [Lisboa] 
CARTA RÉGIA (cópia) do rei [D. João VI] nomeando o [conde de Subserra] Manuel 
Inácio Martins Pamplona, a ministro assistente de despacho do seu gabinete, 
particularmente do expediente dos negócios da Guerra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 37. 
 

38-  1824, Outubro, 29, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], marquês de Palmela, 
[D. Pedro de Sousa Holstein], ao [secretário de Estado da Guerra, interino da 
Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra, 
[Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], remetendo um requerimento do 
primeiro-tenente da Armada Real, Anselmo José Carlos de Oliveira, pelo qual 
solicita um hábito da Ordem de Cristo. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 38. 
 

39-  1825, Janeiro, 15, [Lisboa] 
DECRETO (cópia) do rei [D. João VI] nomeando D. Miguel Antônio de Melo, 
ministro e secretário de Estado do Negócios da Fazenda e presidente do Real 
Erário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 39. 
 

40-  1825, Junho, 23 – 1832, Abril, 26, Lisboa 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro, do furriel da 1º Companhia do Regimento de 
Cavalaria Nº 1, Joaquim Pedro da Costa ao rei [D. João VI], solicitando, ser 
promovido ao posto de alferes para Angola ou outra parte do Ultramar;  
o segundo, dos amanuenses de primeira classe da Secretária de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, Manuel Norberto da Silva César Júnior e Gaspar 
da Costa Posser ao rei [D. Miguel I], solicitando a promoção para o cargo de oficiais 
ordinários da mesma secretaria.    
Anexo: atestado e requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 40. 
 

41-  1827, Dezembro, 18, Lisboa 
REQUERIMENTO do tenente-coronel reformado da Brigada Real da Marinha, José 
Pedro Xavier, à princesa regente [D. Isabel Maria], solicitando, o envio do seu filho, 
Pedro de Alcântara Xavier para Goa. 
Anexos: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 41. 
 

42-  [post. 1831, Maio, 25] 
INFORMAÇÃO sobre uma portaria de 16 de Junho de 1821 acerca do ofício de 
executor [do Conselho Ultramarino, possivelmente]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 42. 
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43-  1831, Junho, 18, [Lisboa] 
MAPA (fragmento) do ajudante e guarda Marinha, Joaquim José de Azevedo, 
[referindo uma nau presa e surta no Tejo]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 43. 
 

44-  [post. 1835, Dezembro] 
INFORMAÇÃO sobre a Índia e sobre uma [rebelião] incitada por um major em 
Timor e Solor; no documento consta ter-se constituído um governo provisório 
composto por três indivíduos, com alçada na administração do Estado da Índia e 
outras conquistas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 44. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 164-A (1777-1834) 
N.º de pastas descritas: 88 
Assuntos: madeira para embarcações novas, entrada e saída de embarcações; degredados; 
leis sobre os índios; guarnecimento de navios; exames das companhias das milícias; 
despacho de requerimentos; pagamento de fretes de navios; demissão de operários das 
oficinas da Casa da Moeda; madeira para construção de embarcações; soldos; doentes do 
Hospital Real da Marinha; militares solicitando mudança de posto; prazos em Moçambique; 
espanhóis emigrados; detenção de liberais. 
 

1-  1777, Setembro, 23 --- Outubro, 11 
RELAÇÕES (2) a primeira sobre as barracas necessárias nas jornadas reais; a 
segunda, acerca dos géneros entregues pelo Arsenal Real do Exército às pessoas 
que servem nas jornadas reais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 1. 
 

2-  [post. 1782, Março, 30] 
REQUERIMENTO de Pedro Rodrigues Pereira e filhos, à rainha [D. Maria I], 
informando que tendo sido remetido o bergantim denominado ‘‘Nossa Senhora de 
Nazaré’’ da Irlanda, por ter passaporte antigo e o mesmo pertencer a outra 
embarcação portuguesa, este foi apreendido pela intendência geral da polícia, desta 
forma solicita que seja suspensa a apreensão, para poder vender a embarcação.  
Anexos: lembrete, ofício, passaporte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 2. 
 

3-  [post. 1785, Fevereiro, 19] 
INFORMAÇÃO do ouvidor de Ourém sobre uma queixa do prior de São Pedro de 
Porto de Mós contra o juiz de fora daquela vila, Bernardo José da Silva Gorjão e do 
assistente da mesma vila, Jerónimo dos Reis por viverem em público concubinato. 
Anexos: ofício, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 3. 
 

4-  ����1797, Junho, 20, Queluz 
CARTA RÉGIA (cópia) do príncipe regente [D. João] ao vice-rei e capitão general 
de mar e terra do Estado do Brasil conde de Resende D. José de Castro ordenando a 
posse do desembargador José Antônio Ribeiro Freire, nomeado para juiz da 
alfândega da cidade do [Rio de Janeiro].  
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 4. 
 

5-  1799, Maio, 16, [Lisboa] 
ATESTADO passado pelo marechal de campo dos exércitos reais e chefe do 
regimento de Lippe, D. Diogo Soares de Noronha, declarando que no livro de 
registo daquele regimento, consta que o sargento agregado João Batista 
[Abundano] assentou praça e jurou bandeira em 15 de Fevereiro de 1792, passando 
depois ao primeiro regimento do Porto em Agosto de 1793 e, para o de Lipe, em 
janeiro de 1796. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 5. 
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6-  [ant. 1800] 
INFORMAÇÃO do escrivão dos cortes dos pinhais e matas de Alcácer, José 
Hipólito da Fonseca [Folqman]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 6. 
 

7-  [1801 --- 1808] 
LEMBRETES (5) sobre a reforma de um oficial; sobre o alvará das reformas; sobre o 
despacho de Manuel Cândido de Faria; remetendo despachos para um tribunal 
competente. 
Obs.: escritos do punho do secretário de Estado da Marinha e Ultramar visconde de 
Anadia João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 7. 
 

8-  [1801 --- 1808] 
ESCRITOS (2) do [oficial-maior da Secretária de Estado da Marinha e Ultramar 
João Filipe da Fonseca], o primeiro, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar 
visconde de Anadia João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sobre 
um indivíduo que solicitava ser admitido nas aula dos lentes da Academia de 
Fortificação; o segundo, a José Joaquim Ribeiro, sobre o desembarque e condução 
ao porto de Belém de uma estátua vinda de Itália.  
Obs.: escritos do punho do oficial-maior da Secretária de Estado da Marinha e 
Ultramar João Filipe da Fonseca 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 8. 
 

9-  [ant. 1802] 
INFORMAÇÃO sobre duzentas e dez balas de cânhamo para a Real Cordoaria.  
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 9. 
 

10-  ���� [post. 1802] 
MAPA das nações e dos portos de origem dos navios que entraram e saíram da 
barra do Porto, sendo as embarcações americanas, francesas, dinamarquesas, 
espanholas, inglesas, holandesas, suecas, provenientes dos portos do reino, do 
Brasil, de Espanha, de Gibraltar, de Hamburgo, da Prússia, entre outros portos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 10. 
 

11-  1803, Fevereiro, 20 --- Abril, 15, [Lisboa] 
MAPAS (3) dos doentes da esquadra real que se encontravam no Hospital Real da 
Marinha interinamente alojado no Convento do Desterro, relativos aos meses de 
Janeiro, Fevereiro e Março de 1803. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 11. 
 

12-  1803, Abril, 1, Trafaria 
RELAÇÃO dos presos que não se encontravam aptos para embarcar para o 
[degredo no ultramar]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 12. 
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13-  1803, Abril, 28, a bordo do bergantim Boa Ventura 
RECIBO passado pelo comandante Antônio Ramos de Queirós por ter recebido três 
cartas da Secretária de Estado da Marinha e Ultramar para que fossem entregues ao 
governador das Ilhas de São Tomé e Príncipe.  
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 13. 
 

14-  1803, Junho, 6 --- Dezembro, 29, [Lisboa] 
ESCRITOS (3) do [oficial-maior da secretária de Estado da Marinha e Ultramar, 
João Filipe da Fonseca] ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, visconde 
de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, 
informando expedição de um aviso ao vigário capitular do bispado sobre a 
admissão de um noviço; o segundo, sobre a chegada de um bergantim da ilha 
Terceira que trouxera uma carta do governador e um preso que foi muito 
recomendado pelo mesmo governador; o terceiro, informando sobre algumas 
irregularidades no pagamento dos soldos, prejudiciais à Fazenda Real, alegando 
que a culpa não seria da Junta das Ilhas. 
Anexo: lembretes.  
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 14. 
 

15-  [post. 1803, Junho, 8] 
INFORMAÇÃO sobre o apresamento feito pelos brigues portugueses ‘‘Serpente’’ e 
‘‘Voador’’ ao bergantim espanhol ‘‘ Hércules’’; o apresamento de dois brigues 
ingleses ‘‘Peggies’’ e ‘‘Carolina’’ pelo corsário espanhol ‘‘Santa Tecla’’; o 
apresamento feito pelo corsário espanhol ‘‘Nossa Senhora do Carmo’’ da charrua 
inglesa ‘‘Providência’’ e do bergantim inglês ‘‘Águia’’. 
Anexos: informações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 15. 
 

16-  1803, Julho, 27, Queluz 
ALVARÁ do príncipe regente [D. João] fazendo mercê ao moço fidalgo João Carlos 
Augusto Oeynhausen, atribuindo o tratamento de senhoria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 16. 
 

17-  ����1803, Agosto, 18, Queluz 
CARTA CIRCULAR do príncipe regente [D. João] ao governador e capitão da 
capitania de Goiás sobre os índios do Estado do Brasil, determinando a observância 
da lei de 8 de Maio de 1758 e demais leis sobre os índios, contra o abuso de 
obrigarem os índios ao trabalho de condução dos géneros pertencentes ao contrato 
dos dízimos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 17. 
 

18-  [post. 1803, Dezembro, 2] 
INFORMAÇÃO remetendo um aviso para ser guardado no Real Arquivo da Torre 
do Tombo. 
Anexos: lembrete, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 18. 
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19-  [ant. 1803, Dezembro, 7] 
AVISO (cópia) a Antônio José de Oliveira ordenando o pagamento ao primeiro-
tenente da Armada Real, José Maria Regadas, de todos os vencimentos a que tem 
direito na qualidade de embarcado, para além do soldo. 
Anexos: lembretes.  
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 19. 
 

20-  1811, Julho, 17 --- Outubro, 26, [Rio de Janeiro] 
ESCRITOS (3) ao [conselheiro e oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar] José Joaquim da Silva Freitas, o primeiro de Joaquim José de A […], 
informando que o capitão do navio ‘‘Rosalina’’ de que era proprietário Manuel da 
Silva Franco pretendia comprovar legalmente perante a Junta do Comércio os 
motivos da demora da embarcação; o segundo, do [oficial-maior da Secretária de 
Estado e do Ultramar] João Filipe da Fonseca acusando a recepção de 
correspondências; o terceiro, do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
conde das Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro], entregando dois maços 
de cartas que devem ser remetidos ao [oficial-maior da Secretária de Estado da 
Marinha e Ultramar], João Filipe da Fonseca. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 20. 
 

21-  [1811 -1813], [Rio de Janeiro]  
ESCRITOS (7) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], conde das 
Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro] ao [conselheiro, José Joaquim da 
Silva] Freitas, o primeiro, comunicando a impossibilidade de lhe falar, por se 
encontrar ocupado; o segundo, acerca de um degredado; o terceiro, solicitando 
passar decreto para o pagamento do frete dos navios das ilhas; o quarto, remetendo 
o expediente e a carta entregues pelo barão de Magé [D. Joaquim José de Sousa 
Lobato]; o quinto, remetendo cartas e sobre uma mercê de um cónego da capela 
real que foi mestre de retórica na Madeira; o sexto, solicitando que o decreto 
estivesse minutado antes da partida do paquete; o sétimo, perguntando quando 
partira a nau. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 21. 
 

22-  [1811 -1813] 
OFÍCIOS (4) ao [conselheiro e oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], José Joaquim da Silva Freitas, o primeiro, de José de Oliveira Pinto 
Barreto e Marques, solicitando um aviso para fazer consulta de um requerimento; o 
segundo, de Rodrigo Pinto, informando da sua chegada e sobre um negócio que fez 
com Pedro de Mendonça e Pedro de Moniz; o terceiro, de R. P. G. [R. Pinto Guedes] 
solicitando a sua intervenção para a obtenção de documentos necessários para a 
realização um negócio; o quarto, de Cândido Lázaro de Moraes, remetendo um 
requerimento e perguntando se havia necessidade do requerente falar com o conde 
das Galveias, [D. João de Almeida Melo e Castro]. 
Obs.: para o 3º ver a pasta 25. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 22. 
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23-  [1811 -1813] 
OFÍCIOS (5) ao [conselheiro e oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], José Joaquim da Silva Freitas, o primeiro, de Joaquim José Ferreira 
Campos, solicitando encaminhamento de despacho; o segundo, de Inácio da Costa 
Quintela, remetendo um ofício do conde de Viana [D. João Manuel de Meneses], 
pelo qual pedia um cirurgião e um sangrador; o terceiro, remetendo documentos 
com assinatura real e consultas; o quarto, do [escrivão da Câmara Real no registro 
geral das mercês do Rio de Janeiro], visconde de Magé [D. Matias Antônio de 
Sousa Lobato], intercedendo para o deferimento do requerimento do capitão do 3º 
batalhão da brigada Real da Marinha, Antônio José da Silva; o quinto, de Francisco 
Manuel Bernardo de Melo e Castro e Mendonça, relatando os anos de serviço para 
a coroa portuguesa e solicitando uma pensão anual. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 23. 
 

24-  1812, Maio, 24 --- Novembro, 18, [Rio de Janeiro] 
OFÍCIOS (5) ao [conselheiro e oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar] José Joaquim da Silva Freitas, o primeiro de Francisco Borges da Silva, 
sobre o envio de correspondência, informando que depois da morte do governador 
do Bugio, Antônio Xavier de Resende, ficou encarregado do governo daquela 
praça; o segundo, de José Francisco de Paula demonstrando o seu desagrado por 
estar em [Ponta Delgada], acusando a recepção de correspondência e sobre a 
possível transferência do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Conde das 
Galveias, [ D. João de Almeida Melo e Castro], para a [Secretária da dos Negócios 
Estrangeiros e] Guerra; o terceiro e o quarto, de [José Vitorino da] Costa Freire 
acerca da notícia da nomeação do seu filho para oficial ajudante da Secretária de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra e remetendo uma carta de Luís José da 
[L...] o quinto, de José Estêvão de Seixas Gusmão e Vasconcelos recomendando 
Luís Moutinho Lima para assentar praça como cadete porta-estandarte do 1º 
Regimento de Cavalaria do Exército.  
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 24. 
 

25-  1812, Agosto, 16 --- Outubro, 6 
OFÍCIOS (5) ao [conselheiro e oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar] José Joaquim da Silva Freitas, o primeiro, de José Antônio Ribeiro Freire, 
apresentado a informação do escrivão da descarga da alfândega sobre a 
possibilidade de guarnecer com guardas da alfândega as embarcações de guerra 
estrangeiras com carga para o comércio; o segundo, do ajudante de ordens de 
Minas em diligência, João José Maria de Brito sobre o comparecimento de apenas 
vinte e um soldados nos exames e vacinação que mandou repetir nas companhias 
das milícias; o terceiro, de Luís [José de Carvalho] e Melo sobre o pedido de baixa 
feito pelo soldado miliciano das Minas, Antônio José Gomes da Silva; o quarto, de 
R. Pinto Guedes, informando-o que pretendia tratar alguns assuntos com ele; o 
quinto, recomendando uma petição que seguia em anexo. 
Anexo: escrito. 
Obs.: último documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 25. 
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26-  ����1812, Novembro, 2, Mantiqueira --- Dezembro, 2, [Rio de Janeiro] 
ESCRITOS (3) ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] 
José Joaquim da Silva Freitas, o primeiro, de João José Maria de [...], 
cumprimentando-o e dando notícias suas; o segundo, do [tenente coronel] 
Martiniano José de Andrade Silva emitindo um parecer favorável acerca de um 
requerimento; o terceiro, de [secretário de Estado da marinha e ultramar] conde 
das Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro] sobre uma correspondência a 
ser remetida a lord Strangford, acerca de uma transação comercial. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 26. 
 

27-  1813, Janeiro, 2, Lisboa --- Dezembro, 16, [Rio de Janeiro] 
OFÍCIOS (5) ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] José 
Joaquim da Silva Freitas, o primeiro, de José Anastácio da Costa e Sá felicitando-o 
pelo cargo de oficial-maior da Secretária de Estado da Marinha e Ultramar; o 
segundo, de Antônio Pires Alvares de Miranda pedindo o deferimento dos seus 
requerimentos; o terceiro, de Teodoro Ferreira de Aguiar, informando que ainda 
não havia chegado à Tesouraria Geral das Tropas o aviso em que estaria 
contemplado; o quarto, de Antônio da Silva Caldeira, informando-o que de que 
precisava tratar alguns assuntos com ele; o quinto, de Caetano Procópio Godinho 
de Vasconcelos e Silvério José Maciel de [Araújo] sobre a impossibilidade em 
acelerar a partida deles à comissão para qual foram encarregados e remetendo 
cartas do tenente-coronel Martiniano José de Andrade que informam os motivos do 
atraso. 
Anexos: escritos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 27. 
 

28-  ����[post. 1813 --- ant. 1822], [Rio de Janeiro] 
ESCRITOS (10) do [oficial da Secretária de Estado da Marinha e Ultramar], Antônio 
Alves de [Brito], a Pedro Francisco, o primeiro, sobre o expediente na Secretaria de 
Estado da Marinha e Ultramar; o segundo, acerca do desembarque de dois 
comandantes de navios; o terceiro, sobre a sua ida a Mataporcos; o quarto, 
remetendo uma segunda via de uma carta do almirante Monteiro e pedindo as 
cópias das correspondências para Lord Strangford; o quinto, comunicado que o 
destinatário deveria ir a Mata Porcos no dia seguinte a pedido do conde, o sexto, 
remetendo as contas navio ‘‘George’’; o sétimo, sobre um aviso acerca da Baía e 
uma informação do governador de São Paulo; o oitavo, sobre um registo de um 
alvará na Secretária de Estado da Marinha e [Ultramar]; o nono, remetendo a cópia 
do aviso sobre a neutralidade e sobre as cartas relativas à tomada de pólvora do 
[navio] inglês ‘‘Jones’’; o décimo, remetendo a cópia de um aviso que foi expedido a 
chancelaria de Goa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 28.  
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29-  ����[post. 1813 --- ant. 1822], [Rio de Janeiro] 
ESCRITOS (10) do [oficial da Secretária de Estado da Marinha e Ultramar], 
[Antônio Alves de] Brito, o primeiro, sobre ofícios para Lisboa e a saída do navio 
‘‘Oceano’’; o segundo, remetendo o requerimento do cadete da guarda Real da 
Polícia, Venâncio Justino Ferreira; o terceiro, sobre um requerimento do coronel da 
infantaria de linha do Maranhão; o quarto, informando do envio de documentos; o 
quinto, acerca do atraso da saída do navio ‘‘Vitória’’; o sexto, informando sobre o 
requerimento de um antigo governador de Cacheu, Pinto, que solicitava um posto 
de coronel no Maranhão; o sétimo, sobre o requerimento de Samuel Gardener a 
respeito da escuna [‘‘Sylph’’]; o oitavo, remetendo o requerimento do sargento das 
milícias de Angola, Antônio Veríssimo Barroso; o nono, sobre a remessa de 
correspondência para Lisboa; o décimo, sobre um requerimento, recomendado por 
Lord Strangford, de ingleses que pediam auxílio para cobrança de dívidas em 
Cuiabá.  
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 29. 
 

30-  1820, Junho, 2, Lisboa 
CARTA ao rei [D. João VI] da Junta Governativa do Reino, assinada pelo cardeal 
patriarca [D. Carlos da Cunha e Meneses], marquês de Borba [Fernando Maria de 
Sousa Coutinho], conde de Peniche [Caetano José de Noronha Albuquerque] e 
Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], acusando a recepção de avisos da Secretária de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios do Ultramar, vindos da Corte do Rio 
de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 30. 
 

31-  ����1824, Setembro, 4, Luanda --- 1825, Setembro, 22, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e 
Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de subserra [Manuel Inácio 
Pamplona Corte Real], o primeiro do professor régio de língua latina, Manuel 
Patrício Correia de Castro, pondo-se a disposição para o serviço real; o segundo, de 
João Antônio Seabra da Silva Perestrelo sobre o estado em que se encontravam as 
províncias do norte ao sul do Brasil; o terceiro, de Filipe José de Stocqueler, 
remetendo um aviso sobre a nomeação do juiz de fora da cidade de Benguela; o 
quarto, remetendo um maço que chegara de Bombaim pela Companhia da Índia 
Oriental. 
Anexos: lembrete, aviso, ofício (em inglês) 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 31. 
 

32-  1825, Fevereiro, 19, Lisboa --- Abril, 15, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3), o primeiro do cadete do 10º de Cavalaria, Narciso de Sá Nogueira 
pedindo o posto de alferes adido do exército português; o segundo, de Francisco 
Fernandes Nunes Correia Bacelar, explicando os motivos que o impediram de 
embarcar na charrua ‘‘São João Magnânimo’’ que seguia viagem para a Índia; o 
terceiro, de Cândido José Xavier, informando acerca de um requerimento, 
afirmando conhecer o requerente e solicitando um parecer favorável.  
Anexo: atestado 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 32. 
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33-  1825, Março, 3, Lisboa --- Abril, 19, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Joaquim José 
Monteiro Torres, o primeiro, de Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque sobre a 
demissão de 31 homens das oficinas da Casa da Moeda de acordo com o aviso 
recebido; o segundo do corregedor de Remolares, Dr. Francisco Raimundo da 
Silveira, sobre a apreensão de três fragatas suspeitas de contrabando, solicitando 
emissão de ordens para que estas sejam abrigadas do temporal e protegidas contra 
o roubo; o terceiro, de José Gonçalves Vieira, acusando a recepção de um despacho 
da Secretária de Estado da [Marinha e Ultramar] e solicitando o pagamento de 
conta remetida à Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e [da Guerra], 
referente a despesas com embarcações da Marinha Real; o quarto, de Jorge d’ 
Aviles Zuzarte de Sousa Tavares, pedindo a sua ordem de soltura, por ter 
concluído um ano de prisão. 
Anexos: aviso (cópia), lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 33. 
 

34-  1825, Março, 3, [Lisboa] 
RELAÇÃO dos requerimentos de indivíduos que solicitaram promoção para o 
serviço no ultramar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 34. 
 

35-  1825, Março, 21, Viana 
CARTA ao rei [D. João VI], do coronel do 9º de Infantaria, Antônio Pedro de Brito, 
informando sobre o conteúdo do requerimento do cadete do batalhão 
expedicionário do Regimento Nº 9, Francisco Luís Pereira, que pretendia ser 
promovido ao posto de alferes para a Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 35. 
 

36-  [post. 1825, Março, 21] 
RELAÇÃO dos requerimentos dos pretendentes aos postos de oficiais inferiores 
para servirem na Índia. 
Anexos: relações, sobrescritos, lembretes, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 36. 
 

37-  ����1825, Março, 27, Guimarães --- Julho, 20, Alcácer do Sal 
OFÍCIOS (3) ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar [Joaquim José 
Monteiro Torres], o primeiro de Antônio Vasconcelos Carvalho e Meneses de 
Albuquerque, remetendo um mapa das quantias que as freguesias de Guimarães e 
seu termo subscreveram a favor dos emigrados brasileiros; o segundo, do Dr. 
Francisco Raimundo da Silveira sobre a comutação da pena de degredo para Cabo 
Verde, a que Manuel Pacheco Cidade se encontrava condenado, para três anos de 
prisão na cadeia do Limoeiro; o terceiro, do mestre dos cortes, Joaquim Soares Rosa 
sobre os materiais para a construção de uma nova nau e das despesas com a mesma 
embarcação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 37. 
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38-  [ant. 1825, Março, 28] - [post. 1825, Junho, 11] 
ESCRITO e INFORMAÇÃO (2), o primeiro de A. X. Castelo Branco, solicitando o 
envio de alguns documentos para Moçambique; a segunda, sobre um passaporte 
para Francisco de Matos e sua mulher Maria Rita, passado por ordem do 
conselheiro e oficial-maior [da Secretária de Estado da Marinha e Ultramar]; a 
terceira, sobre o requerimento de Pedro Luís Ribeiro que solicitava um ordenado 
diário correspondente ao seu trabalho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 38. 
 

39-  1825, Março, 31, [Lisboa] 
CARTA ao [rei D. João VI], do físico mor da Armada Real, Vicente Antônio 
Azevedo e do cirurgião mor das armadas, Joaquim da Rosa Mazarem, sobre o 
estado de saúde do alferes dos Estados da Índia, Francisco Nunes Correia Bacellar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 39. 
 

40-  1825, Março, 31 
CERTIFICADO passado pelo escrivão Filipe [...] da Silva Landal declarando que o 
comandante da fragata ‘‘Princesa Real’’ apresentara uma carta de prego fechada e 
lacrada para ser aberta, e que a abertura foi assistida pelos capitães Manuel de 
Vasconcelos Pereira de Melo e João Feliciano Pereira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 40. 
 

41-  1825, Abril, 1, [Lisboa] 
BOLETIM de ocorrência relatando fatos relativos avarias de navios que chegaram à 
repartição da polícia do Porto em Março de 1825. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 41. 
 

42-  1825, Abril, 14, [Lisboa] 
OFÍCIO ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros] conde de Porto Santo 
[Antônio Saldanha da Gama], remetendo o requerimento de Maria Rosa, viúva do 
antigo correio da Secretária de Estado dos Negócios estrangeiros, Joaquim 
Pinheiro.  
Anexos: lembretes, regulamento (documento impresso), ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 42. 
 

43-  1825, Abril, 15 
ESCRITO do administrador Denis S. Sampaio ao administrador do correio de 
Lisboa solicitando a entrega de uma carta do governador e capitão general das 
ilhas dos Açores ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Joaquim José Monteiro Torres.  
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 43. 
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44-  1825, Abril, 18, Lisboa --- Outubro, 18, Mafra 
ESCRITO, LEMBRETE e AVISO (minuta) o primeiro, de Vicente Teodoro dos 
Santos sobre uma proposta de venda de uma máquina de moer trigo; o segundo, 
de Leonardo Severo Xavier Pereira sobre o vencimento do primeiro-tenente de 
engenheiros em comissão; o terceiro, a José Joaquim de Almeida Araújo Correia de 
Lacerda, atribuindo o hábito da Ordem de Cristo ao negociante natural de Portugal 
e morador da cidade de Luanda, no reino de Angola, José Severino de Sousa. 
Anexos: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 44. 
 

45-  1825, Abril, 27, [Lisboa] 
ESCRITO sobre resoluções de consultas que deviam ser remetidas para serem 
assinadas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 45. 
 

46-  1825, Abril, 29, Lisboa 
OFÍCIO (tradução) de Carlos Meston, sobre as demoras nas operações no Arsenal 
[Real da Marinha] na construção de uma nova fragata.  
Anexos: ofícios (em inglês). 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 46. 
 

47-  ����1825, Maio, 4, Lisboa --- Maio, 21, Lagos  
OFÍCIO (7) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro 
Torres, o primeiro, de Luís de Vasconcelos e Sousa sobre a entrega de uma quantia 
em dinheiro a [Secretária de Estado da Marinha e Ultramar]; o segundo e o terceiro, 
do [secretário do Conselho Ultramarino] barão da Vila da Praia [Francisco de Borja 
Garção Stockler], acerca de um aviso que ordena a passagem da patente de capitão-
mor das Cabeceiras, capitania de Moçambique, a Teodorico José de Abranches e 
sobre a pesquisa nos arquivos do Conselho Ultramarino de títulos ou registos onde 
conste a importância das despesas feitas com o transporte de casais ilhéus (1747-
1748) e de tropas para o Brasil; o quarto, de João Antônio de Almeida [...] 
convidando a participar nas comemorações do aniversário de [D. João VI]; o 
quinto, do feitor dos reais pinhais de Alcácer, João Soares Serrão, informando sobre 
o requerimento de Francisco Duarte; o sexto, de Pedro de Teles de Melo, 
remetendo cópia de um aviso expedido pelo Conselho de Guerra; o sétimo, do 
capitão-de-fragata, João Pedro Nolasco da Silva, informando sobre a presença em 
Lagos de duas embarcações de três mastros e um bergantim.  
Anexo: lembretes, aviso, avisos (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 47. 
 

48-  1825, Maio, 5, Lisboa --- Junho, 14, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) o primeiro, de Carlos Meston, pedindo um cargo na doca do Arsenal 
Real da Marinha; o segundo, ao [secretário de Estado da Guerra, interino da 
Marinha e Ultramar e ministro assistente ao despacho], conde de Subserra, 
[Manuel Inácio Pamplona Corte Real], do director da Companhia da Índia Oriental, 
sobre correspondência que chegara de Bombaim no navio ‘‘Duque Bedford’’.  
Obs: documentos em inglês.  
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 48. 
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49-  ����1825, Maio, 7, Lisboa 
CARTA ao rei [D. João VI] de Felipe José Stocqueler sobre a sentença de 
habilitação, para requerer como tutora e administradora de seu filho menor o 
conde D. Antônio, que a condessa de Resende, viúva do conde de Resende, D. Luís 
Inocêncio Benedito de Castro, anexou a um requerimento.  
Anexos: requerimentos, certificados, carta.  
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 49.  
 

50-  [post. 1825, Maio, 7] 
INFORMAÇÃO sobre bandeira austríaca, que se registrou no livro dos ministros 
de Estado, Nicolau d’Abreu, governador de Benguela.  
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 50. 
 

51-  ���� [ant. 1825, Maio, 11]  
INFORMAÇÃO sobre uns requerimentos relativos as letras da Baía e a indenização 
da escuna ‘‘Olinda’’. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 51. 
 

52-  1825, Maio, 11, Lisboa 
OFÍCIO do proprietário do bergantim ‘‘Paquete de Lisboa’’, Isidoro José de 
Almeida, informando da proposta de venda da embarcação.  
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 52. 
 

53-  1825, Maio, 12, Portsmouth 
EXTRATO da conta das despesas da fragata ‘‘Princesa Real’’ em Portsmouth. 
Anexos: lembrete, extracto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 53. 
 

54-  1825, Maio, 21, [Lisboa] 
CARTA ao [rei D. João VI], do capitão-de-fragata, José Maria de Campos, sobre a 
gratificações de João José Molho e Vicente da Silva por terem servido como práticos 
no iate real ‘‘São José e Sagrada Família’’.  
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 54. 
 

55-  1825, Maio, 27, Lisboa 
INFORMAÇÃO de Vicente Tomas dos Santos, sobre a companhia das feitorias da 
baía de Lourenço Marques e Inhambane que solicitava um ferreiro ou serralheiro 
entre os presos da Cova da Moura. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 55. 
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56-  1825, Junho, 6-25, [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Joaquim José 
Monteiro Torres, o primeiro, do brigadeiro comandante Tomás de Sousa Mafra, 
sobre a punição do segundo tenente da Brigada Real, José Pinto de Araújo, por ter 
desamparado o escaler em que fazia uma ronda de noite; o segundo, de José Maria 
Santos Pereira, informando que cumpriria a ordem do aviso real enviando vacina 
através de charrua que faria escala nas ilhas de Cabo Verde; o terceiro, do 
conselheiro juiz executor das alianças comerciais do Real Erário, João Manuel 
Guerreiro de Amorim, acerca de dívida de Jerónimo de Arantes à Real Fazenda, 
dos direitos de arroz vindo de Benguela e da execução da penhora do navio; o 
quarto, do físico mor da Armada Real, Vicente Antônio Azevedo, remetendo um 
mapa com a relação dos doentes do Hospital Real da Marinha; o quinto, do 
[conselheiro e oficial-maior da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Manuel José Maria da Costa e Sá, informando que deveria examinar os 
documentos inclusos, referentes a nomeação de cônegos em Funchal; o sexto, do 
capitão-de-fragata José Maria de Campos, remetendo um oficio e uma relação do 
capitão do bergantim português ‘‘São Sebastião’’, Antônio da Luz. 
Anexos: mapas, lembretes, relação, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164-A, pasta 56. 
 

57-  [ant. 1825, Junho, 9] 
RELAÇÕES (2) dos familiares que os alferes Antônio José e João Ferreira da Silva 
levariam para Angola. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164-A, pasta 57. 
 

58-  1825, Junho, 9 
LISTA das patentes que subiram para serem assinados pelo [rei D. João VI]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164-A, pasta 58. 

59-  [ant. 1825, Junho, 20] 
CARTA ao rei [D. João VI], de frei José de Santa Rita de Cássia explicando os 
motivos da sua renúncia do Bispado de Meliapor.   
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 59. 
 

60-  1825, Junho, 21, [Lisboa] --- Julho, 26 
AVISOS (2) e AVISO (cópia) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] 
Joaquim José Monteiro Torres, o primeiro, a João Soares Serrão ordenando o corte 
de madeira nas matas de Alcácer do Sal; o segundo, determinando o emprego de 
Manuel da Costa no serviço de remeiro das embarcações do Arsenal [Real da 
Marinha]; o terceiro, ao bispo de Angra [frei Manuel Nicolau de Almeida] 
comunicando que o pedido de licença para ir à Corte tratar da saúde não foi aceito. 
Anexos: lembretes, sobrescrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 60. 
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61-  1825, Junho, 22, Lamego --- Junho, 28, Covilhã  
OFÍCIOS (2) ao [ministro e secretário de Estado dos Negócios da Guerra] conde de 
Barbacena, Francisco [Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro], o primeiro 
do Visconde da Várzea [Bernardo Silveira Pinto da Fonseca], remetendo o 
requerimento do segundo sargento do Regimento de Infantaria Nº 11, José da 
Encarnação Pereira, em que pede ser promovido a alferes em ultramar; o segundo 
do governador das Armas, João da Silveira de Lacerda, remetendo o requerimento 
do soldado do Regimento de Cavalaria Nº 11, matriculado na Real Academia da 
Marinha, Luís Antônio de Castro Moraes, em que pede ser promovido a alferes em 
ultramar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 61. 
 

62-  1825, Junho, 25, Elvas --- Agosto, 24, Elvas 
OFÍCIOS (5) ao [governador das Armas do Alentejo], visconde de Sousel [Antônio 
José de Miranda Henriques da Silveira de Mexia Leitão e Melo], o primeiro e o 
quarto, do coronel do Regimento Nº 20, Rodrigo Brito Pereira da Silva, remetendo 
o requerimento do primeiro-sargento, João Godinho e do sargento, Antônio Carlos 
Barroso; o segundo, do major comandante, Jerónimo Rogado de Oliveira, 
remetendo o requerimento do sargento-ajudante Manuel Rodrigues Beja; o terceiro, 
do major comandante [...] D. Tomas [M…] de Almeida, remetendo o requerimento 
do primeiro-sargento, Francisco da Silva Vilas; o quinto, do major comandante, 
Francisco Marco el [...], remetendo o requerimento do furriel do Regimento Manuel 
Gonçalves Quintais.  
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 62. 
 

63-  1825, Junho, 27, Aveiro --- Agosto, 19, Aveiro 
CARTAS (3) do tenente-coronel comandante da 10º Companhia, José Júlio de 
Carvalho, ao rei [D. João VI] emitindo pareceres favoráveis sobre os requerimentos, 
pelos quais os requerentes solicitam postos de oficial;  
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 63. 
 

64-  1825, Junho, 30, Alcácer do Sal 
CARTA ao [rei D. João VI] do juiz de fora, José Maria de Faria […] Gentil, 
informando sobre o requerimento de José Feliciano Guerreiro Barradas, que 
solicitava o emprego de feitor dos cortes dos reais pinhais da vila de Alcácer.  
Anexos: aviso, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 64. 
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65-  ����1825, Julho, 5, Lisboa -29, Julho 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Joaquim José 
Monteiro Torres, o primeiro do escrivão dos cortes, José Hipólito da Fonseca 
[Folkianan], sobre a morte do feitor dos cortes dos pinhais de Alcácer do Sal, João 
Soares Serrão e informando que até a data não lhe tinham sido entregue 
documentos ou recebido ordens relativos a administração da feitoria; o segundo, 
do [provedor da Casa da Índia] conde de Carvalhais, [D. José Maria de Almada 
Castro Noronha da Silveira Lobo], remetendo uma relação dos fretes pagos pela 
pimenta, calumba [erva] e incenso vindos de Moçambique nos navios mercantes; o 
terceiro, de Manuel Vicente Teixeira de Carvalho, informando sobre o seu parecer a 
respeito do requerimento do major ajudante as ordens do governo de Moçambique, 
Luís Germano Rodrigues de Cardinas; o quarto, do juiz de fora José Francisco de 
Assis e Andrade, informando que nas margens do rio Guadiana no seu distrito não 
há mata de carvalho; o quinto, do [conselheiro e oficial-maior da Secretaria de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Manuel José Maria da Costa e Sá, 
acerca do pedido feito pelo coronel do Regimento de Artilharia da Bahia, Antônio 
Luís Pires Borralho, das comedorias da viagem que foi obrigado a pagar pelos 
revolucionários em Fevereiro de 1821. 
Anexos: lembrete, relação, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 65. 
 

66-  1825, Julho, 6, Lisboa 
OFÍCIOS (2) do tenente general dos reais exércitos, João Maria da Silva, ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres, o 
primeiro, informando acerca do requerimento de D. Joana da Cruz Almeida Lacé, 
que solicitava a confirmação do prazo Gorundosa no distrito da vila de Senna em 
Moçambique; o segundo, sobre os problemas que o navio inglês ‘‘Emma London’’ 
causou ao brigue ‘‘Feliz Dia’’ em Moçambique. 
Anexos: lembretes,  
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 66. 
 

67-  1825, Julho, 9, Lisboa ---  Julho, 10, Setúbal 
CARTAS (2) ao [rei D. João VI], de Luís da Silveira Mouzinho de Albuquerque, 
informando sobre o término dos exames dos alunos do curso de Física, curso que 
ministrou; o segundo, do desembargador corregedor da comarca de [Setúbal] 
Antônio Sérgio Soeiro [N…], sobre a entrega de uma quantia em dinheiro relativo 
ao corte de [madeira] para a construção de um nau, que tinha sido entregue ao 
falecido administrador dos pinhais e matas de Alcácer do Sal, João Soares Serrão. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 67. 
 

68-  1825, Julho, 21 --- 31 [Lisboa] 
BOLETINS de telégrafo (11) registrando a entrada e saída de embarcações, inglesas, 
holandesas, portuguesas, francesas, suecas, dinamarquesas, em Belém e em [São 
Julião da] Barra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 68. 
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69-  ����1825, Julho, 23 --- Agosto, 6, Lisboa 
ESCRITOS (2) de José Barreto Gomes ao oficial-maior da Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar, comunicando a partida dos brigue ‘‘Conceição Mercúrio’’ e do 
bergantim ‘‘Carolina’’ para o Rio de Janeiro. 
Obs.: manuscritos sobre impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164-A, pasta 69. 
 

70-  ����1825, Julho, 29-30 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Joaquim José 
Monteiro Torres, o primeiro e o quarto, do [conselheiro e oficial-maior da Secretaria 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Manuel José Maria da Costa e Sá, 
o primeiro, sobre o alferes do estado-maior do exército do Brasil, José Ribeiro de 
Almeida que solicitara confirmação para o posto de tenente, como havia sido 
proposto pelo governador da Paraíba do Norte em 1821; o segundo, do chefe de 
divisão, João Félix Pereira de Campos, informando acerca do requerimento de 
Domingos Anacleto Rodrigues Tero; o terceiro, do tenente geral dos reais exércitos, 
João Manuel da Silva, informando sobre o requerimento do capitão José Manuel 
Monteiro que pedia para regressar ao reino, e o quarto, informando sobre o 
requerimento de Caetano José Nozoline solicitando confirmação para patente de 
capitão, passada pelo governador-geral de Cabo Verde. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164-A, pasta 70. 
 

71-  1825, Agosto, 1-19 [Lisboa] 
BOLETINS de telégrafo (17) registrando a entrada e saída de embarcações, inglesas, 
holandesas, portuguesas, francesas, suecas, dinamarquesas, russas, napolitanas, 
espanholas, prussianas, em [São Julião da] Barra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164-A, pasta 71. 
 

72-  ����1825, Agosto, 1 [Lisboa] – Agosto, 31, Lisboa  
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Joaquim José 
Monteiro Torres, o primeiro e o quarto, do [conselheiro e oficial-maior da Secretaria 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Manuel José Maria da Costa e Sá, 
o primeiro sobre o provimento de Teodoro Xavier de Oliveira Banha para o ofício 
de guarda-mor da saúde de Setúbal; o segundo, do Visconde da Várzea [Bernardo 
Silveira Pinto da Fonseca], emitindo o seu parecer sobre o segundo tenente de 
artilharia do Maranhão, Francisco Raimundo Correia; o terceiro, do administrador 
dos pinhais reais dos Medos, Manuel Inácio Chaves, remetendo a cópia da resposta 
que obteve do seu antecessor, Francisco Paula Borges Barbosa, a respeito do que 
era devido ao mestre e aos dois guardas do real pinhal dos Medos; o quarto, 
informando sobre Gaspar Pessoa de Amorim, que pretendia renunciar ao ofício de 
primeiro apontador do Arsenal Real da Marinha; o quinto, do provedor-mor da 
saúde interino, João José Mascarenhas de Azevedo e Silva, sobre as informações do 
almoxarife do hospital de São Lazaro, acerca da falta de segurança do hospital para 
receber um preso com responsabilidade. 
Anexos: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 72. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

73-  1825, Agosto, 6, [Lisboa] 
CARTA do [provedor da Casa da Índia] conde de Carvalhais, [D. José Maria de 
Almada Castro Noronha da Silveira Lobo], ao rei [D. João VI], informando acerca 
da solicitação de Domingos Anacleto Rodrigues [Tero], que dizia ser credor da 
fragata ‘‘Pérola’’. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 73. 
 

74-  1825, Agosto, 8 --- Outubro, 12 
AVISOS (2), o primeiro, do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Joaquim 
José Monteiro Torres, a Nicolau de Abreu Castelo Branco ordenando a emissão do 
seu parecer sobre o requerimento do enfermeiro do hospital real da Marinha José 
Dias dos Santos; o segundo, do conde de Seia [D. Antônio Manuel Meneses] ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Joaquim José Monteiro Torres, 
remetendo um requerimento para ser deferido. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 74. 
 

75-  1825, Agosto, 11 
OFÍCIO (tradução) (minuta) de Bayly e Companhia, ao secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar, [Joaquim José Monteiro Torres], acerca da qualidade do 
verniz para navios manufacturado pela empresa e das condições de seu 
fornecimento para a armada portuguesa. 
Anexo: ofício (em inglês). 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 75. 
 

76-  1825, Agosto, 14, Faro 
CARTA do corregedor José [Estanislau] Figueiredo Leitão remetendo uma certidão 
onde constava que na Comarca não existiam matas de carvalho para extrair 
madeira para a construção de navios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 76. 
 

77-  1825, Setembro, 5, Alcácer do Sal --- 29, Setembro, Lisboa 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Joaquim José 
Monteiro Torres, o primeiro, do mestre dos cortes, Joaquim Soares Rosa, 
remetendo a conta das despesas feitas no corte de [madeira] para a construção de 
uma nova nau; o segundo, do [governador das Armas do Algarve] marquês de 
Angeja, [D. João de Noronha Camões Albuquerque Sousa Moniz], sobre a 
determinação régia relativa ao barco espanhol ‘‘São Bernardo’’; o terceiro, de Pedro 
de Melo Breyner, remetendo uma lista das pessoas da sua família que partiam na 
sua companhia.  
Anexo: lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 77. 
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78-  1825, Setembro, 9 --- [1830] 
INFORMAÇÕES (3), o primeiro, sobre os ofícios de Manuel José Lopes da Rocha; o 
segundo, sobre a informação do oficial-maior [da Secretária de Estado da Marinha 
e Ultramar Manuel José Maria da Costa e] Sá a respeito de Joaquim José Vidigal; o 
terceiro, informando acerca dos tripulantes de embarcações. 
Obs.: o último documento foi datado através da marca d´água. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 78. 
 

79-  [1825] --- 1825, Setembro, 26 
RELAÇÕES (7) de requerimentos de pessoas que pretendiam trabalhar nas oficinas 
da guarda do arsenal real da marinha, da cordoaria, do dique do arsenal, nos 
ofícios de calafates, carpinteiros, serventes de armazém, guardas, alfaiates, 
pedreiros, sapateiros, funileiros e serralheiros e aprendizes em geral, entre eles, 
Manuel Francisco, Manuel de Santa Ana, Manuel José da Costa, Eusébio Caetano, 
José de Matos, José Antônio da Silva, José Francisco Mira, Antônio Marques de 
Oliveira, José Joaquim de Moura entre outros 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 79. 
 

80-  1828, Julho, 30, Funchal 
OFÍCIO do capitão João Pedro Nolasco de Cunha, acusando a recepção de cartas 
sobre o bloqueio da ilha da Madeira, referindo ao brigue ‘‘Neptuno’’ e a corveta 
‘‘Lealdade’’. 
Obs.: documento em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 80. 
 

81-  1828, Agosto, 23 - Dezembro, 15 
OFÍCIOS (3) ao inspector do Arsenal Real da Marinha e major general interino da 
Armada Real, Carlos May, o primeiro, de Carlos Maria Mazza, o segundo e o 
terceiro, do primeiro-tenente, Jacinto Antônio Correia Borges, todos sobre as listas 
dos espanhóis emigrados que se encontravam nos depósitos marítimos.  
Anexos: listas, ofício. 
Obs.: o último documento não contém destinatário.  
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 81. 
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82-  1829, Abril, 12 --- 1833, Junho, 21, [Lisboa] 
OFÍCIO (5) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, de Alexandre Evaristo de Lemos, 
sobre os espanhóis emigrados que se encontravam nos depósitos marítimos e que 
foram implicados na conspiração de Peniche; o segundo, do major comandante da 
capitania mor de Almeida, Antônio Maria da Costa e Fonseca, felicitando-o pela 
nomeação ao cargo que ocupava e informando acerca dos liberais de Almeida e de 
Espanha que foram apanhados em Vale de Mula pelas ordenanças sob o seu 
comando; o terceiro, do tenente comandante, Antônio Daniel Baptista Barros, 
remetendo um mapa sobre o estado da charrua ‘‘ Galatia’’ e uma relação do vinho 
que a mesma embarcação trouxe; o quarto, de José Francisco Braancamp de 
Almeida Castelo [Branco], remetendo uma relação de sentenciados do presídio da 
galé, que se encontravam em tratamento no Hospital Real da Marinha; o quinto, do 
tenente comandante Júlio Máximo [P…] do Couto, informando que avistou uma 
escuna junto ao Cabo Raso que não tinha bandeira, e que depois colocou uma 
bandeira desconhecida. 
Anexos: relações, mapa (manuscrito sobre impresso). 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 82. 
 

83-  1829, Setembro, 12, Queluz 
AVISOS (3) (minutas), o primeiro, a Domingos José Cardoso, ordenando a entrega 
de mil quintais de bolacha para o sustento dos navios do bloqueio; o segundo e o 
terceiro, ao [inspector do Arsenal Real da Marinha e major general interino da 
Armada Real], Carlos May, ordenando que se guarnecesse de mantimentos para o 
estado de guerra a fragata ’’Amazona’’, e aprontassem a charrua ‘‘Príncipe Real’’, a 
fragata ‘‘Pérola’’, a corveta ‘‘Urania’’ e o brigue ‘‘ Providencia’’ para o transporte 
mantimentos e ordenando aprontar a charrua ‘‘Maia Cardoso’’ para ir a Angola e 
uma charrua para buscar madeira em Cabo Verde. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 83. 
 

84-  1831, Setembro, 10 --- 1832, Abril, 13 
AVISOS (3), o primeiro, para José Joaquim da Rosa Coelho, ordenando o 
desembarque do almirante Henrique da Fonseca de Sousa Prego e mais sete 
pessoas que constavam da lista, do paquete ‘‘Magnete’’; o segundo, a José Joaquim 
da Rosa Coelho, ordenando a requisição de uma portaria necessária para as 
embarcações de guerra, corvetas ‘‘Príncipe Real’’ e Dona Isabel’’ e o brigue 
‘‘Audaz’’; o terceiro, ordenando que fosse informado sobre os navios que deveriam 
passar pelo período de quarentena. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 84. 
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85-  1831, Setembro, 17 -23, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, conde de Basto, José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, acusando a recepção de ofícios e a 
expedição das ordens necessárias ao seu cumprimento ao chefe de esquadra 
graduado, servindo de major general, José Joaquim da Rosa Coelho; o segundo, ao 
[secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros] visconde de Santarém [D. Manuel 
Francisco de Barros e Sousa] solicitando o envio de carta inclusa para Manuel 
Pedro de Carvalho, comandante da charrua ‘‘Príncipe da Beira’’ que se encontrava 
em Brest; o terceiro, ao comandante da charrua ‘‘Príncipe Real’’, Manuel Pedro de 
Carvalho, acusando a recepção de ofícios, sendo que num deles declarou não lhe 
restar mais despesas, excepto pagar as despesas da corveta ‘‘Maria’’ e da charrua 
[...]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 85. 
 

86-  1832, Março, 26 
OFÍCIO do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros], a Antônio José Guião, sobre os presos que 
deveriam embarcar a bordo da nau de viagem, excepto os de Angola. 
Anexo: lembrete, ofícios, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 86. 
 

87-  1832, Agosto, 9, Oeiras 
DECRETO (cópia) do [rei D. Miguel I] ordenando a entrega ao pagador da 
marinha, do cofre do terreiro público, valor para pagamento das despesas do 
brigue ‘‘Tejo’’. 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 87. 
 

88-  [ant. 1834] 
ESCRITO ao [deputado da Junta do Comércio] e conselheiro, [Manuel José Maria 
da Costa e Sá], acerca de um despacho num requerimento, que era extensivo a 
todos da mesma natureza. 
Anexo: lembretes. 
Obs.: ver: AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 77 
AHU_CU_Reino, Cx. 164 -A, pasta 88. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 170 (1756-1802) 
N.º de pastas descritas: 27 
Assuntos: pagamento de salários, despesas e atribuições de mercês pela secretária de estado 
da Marinha e Ultramar; despesas com missionários; correios da dita secretária; nomeação de 
oficiais para o Ultramar, nomeadamente Índia, Goa, Angola, Moçambique, Mato Grosso, 
Minas Gerais, Pará, Rio Grande do Sul, Baía e Paraíba; soldos adiantados; despesas do 
governador da Madeira; despesas com impressão de livros e obras de matemática, compra 
de papéis, tintas, penam; fretes e compra de navios; despesas de obras secretaria de estado 
da Marinha e Ultramar; procuração do governador e capitão general da praça de 
Moçambique; barris de pólvora e farinha do armazém da Fazenda Real; créditos entregues a 
vários administradores; carvalhos comprados aos espanhóis; despesas no Presídio da 
Trafaria; pagamento de soldos e pensões; Casa literária do Arco do Cego; emolumentos 
pagos pela Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar. 
 

1-  ����[post. 1756, Agosto, 23] – [ant. 1801, Dezembro, 18] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. José I]; o primeiro, do tenente José Clarque Lobo, 
solicitando ser promovido a capitão de companhia; o segundo, de Pedro Maria 
Xavier de Ataíde e Melo, solicitando ajuda de custo devido à sua nomeação para o 
ofício de governador e capitão general da capitania de Minas Gerais. 
Anexo: declarações, requerimentos, certificados e recibo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 1. 
 

2-  [ant. 1762, Fevereiro, 2] – [ant. 1762, Março, 1] 
EXTRACTOS (2) da importância dos róis e recibos de despesas feitas pela 
secretaria de estado da Marinha e Ultramar. 
Anexo: recibos e extractos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 2. 
 

3-  1762, Fevereiro, 27, [Lisboa] – Abril, 28, [Lisboa] 
RECIBOS (4) o primeiro, passado pelo conde de Cunha; o segundo, passado por 
[Gonçalves] Baptista Vaz Pereira; o terceiro, passado por José Pedro Soares; o 
quarto, passado por Miguel José Pereira Gaio; todos por terem recebido do [oficial 
da Secretaria de estado da Marinha e Ultramar], João Gomes de Araújo, valores 
referentes a ajudas de custo e pagamento de salários. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 3. 
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4-  1762, Março, 10, [Lisboa] - Outubro, 25, [Lisboa] 
AVISOS (5) o primeiro, mandando fazer, pelo preço competente, trezentas balas de 
calibre dez e trezentas e vinte e cinco de calibre dois; o segundo, ordenando a 
entrega ao coronel Antônio Pereira Borges a quantia de cem mil réis; o terceiro e o 
quarto, mandando remeter créditos aos administradores das comarcas de Castelo 
Branco, aos administradores dos panos da fábrica da Covilhã e à Ouvidoria da 
comarcas do Reino do Algarve; o quinto, mandando remeter uma letra que devia 
ser entregue ao sargento-mor, Bartolomeu de Aranda. 
Anexo: recibo, certificado, lista e declaração. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 4. 
 

5-  ����1762, Abril, 7, Lisboa – 1801, Fevereiro, 10, Lisboa 
RELAÇÕES (5) a primeira, dos gastos feitos com quinhentos e cinquenta barris de 
pólvora que foram enviados para América; a segunda, do pagamento feito aos 
oficiais que embarcaram para a praça de Moçambique na fragata “São José”; a 
terceira, das ajudas de custo e soldos adiantados a vários oficiais nomeados para 
servir no Ultramar, alguns oficiais nomeados para Angola, Moçambique, Pará, Rio 
Grande do Sul, Baía e Paraíba; a quarta, das despesas feitas pela secretaria de 
estado da Marinha e Ultramar no ano de 1800; a quinta, das despesas da obra de 
matemática do abade Maria. 
Anexo; recibos e requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 5. 
 

6-  1762, Abril, 26, Lisboa 
ATESTADO, passado por João Soares Espinosa, atestando a nomeação de Miguel 
Lopes Pereira de Gaio para o posto de soldado voluntário na praça de 
Moçambique. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 6. 
 

7-  1762, Abril, 28, [Lisboa] – Dezembro, 13, Lisboa 
RECIBOS (4) o primeiro, passado por José Geraldo da Costa; segundo e o terceiro, 
passados por João Pereira Fernandes; o quarto, passado por José Antônio de 
Arevalos; o primeiro e o quarto por terem recebido do [oficial da Secretaria de 
estado da Marinha e Ultramar], João Gomes de Araújo, valores referentes a ajudas 
de custo, pagamento de salários e cópias feitas de doze livros; o segundo e o 
terceiro, por terem recebido do administrador do tabaco de Olivença, Joaquim 
Tavares de Almeida, valores referentes ao pagamento de carvalhos comprados aos 
espanhóis. 
Anexo: lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 7. 
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8-  1762, Maio, 12 – 1764, Maio, 15, Lisboa 
EXTRACTOS (4) dos pagamentos feitos pela venda e compra de barris de pólvora 
e farinha pelo armazém da Fazenda Real. 
Anexo: informação, declarações e certificados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 8. 
 

9-  1762, Junho, 5 
PROVISÃO do rei [D. José I], fazendo do frei Francisco de São Bento, religioso da 
Ordem de São Bento, procurador-geral e outorgante do seu irmão, capitão e 
governador general da praça de Moçambique e cavaleiro professo da Ordem de 
Cristo, João Pereira da Silva Barbosa, que estava de partida para Moçambique. Este 
concede ao seu irmão o poder de cobrar, em seu nome, toda e qualquer dívida, 
dinheiro, heranças, legados, foros, rendimentos e morgados da sua casa na cidade 
de Leiria. 
Anexo: declarações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 9. 
 

10-  1762, Agosto, 28, [Lisboa] 
DECRETO (cópia) do rei [D. José I], ordenando que se entregasse ao oficial-maior 
da secretária de estado da Marinha e Ultramar, João Gomes de Araújo, a quantia 
de quinhentos setenta e sete mil quatro centos e vinte réis, destinada ao pagamento 
de papel e despesas da mesma secretaria. 
Anexo; relações e recibos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 10. 
 

11-  [ant.1762, Setembro, 1] – 1765, Junho, 11, [Lisboa] 
RELAÇÕES (8) das despesas feitas pela secretaria de estado da Marinha e 
Ultramar no ano de 1762, nomeadamente em ajudas de custo, envio de cartas, 
pagamento de róis, sacos e oficiais, transporte e comedoria do padre Antônio José 
da Gama. 
Anexo; recibos, listas, extractos, informação e relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 11. 
 

12-  [1762] – 1765, Dezembro, 10 
EXTRACTOS (5) o primeiro, das despesas feitas pelo juiz do crime do bairro da 
Santa Catarina no ano de 1762; o segundo, de ajudas de custo atribuídas ao 
comandante José Oliveira, aos desembargadores que embarcaram para a Índia e ao 
cabo, José Manuel Carneiro da Fonseca; o terceiro, referente ao pagamento 
realizado pela secretaria de estado da Marinha e Ultramar, ao amanuense e vinte e 
à viúva do correio, Caetano Soares; o quarto, referente à importância do papel que 
foi pago à secretaria; o quinto, das despesas com sacos grandes que tinham sido 
mandados fazer pela secretaria de estado da Marinha e Ultramar. 
Anexo: ofício, lista e recibos 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 12. 
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13-  1764, Abril, 19, [Lisboa] – Dezembro, 30, [Lisboa] 
RECIBOS (4) passados por D. Vitória Maria Melchiades por ter recebido do 
[oficial-maior da secretaria de estado da Marinha e Ultramar], João Gomes de 
Araújo, a quantia de sessenta mil réis, referente a mercê de que a mesma, viúva do 
oficial da secretaria, Thomas Pinto de Vilhanna, usufruía a razão de vinte mil réis 
por mês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 13. 
 

14-  1764, Junho, 30, [Lisboa] – 1765, Dezembro, 30, [Lisboa] 
RECIBOS (4) passados por Luís Antônio de Amorim por ter recebido do oficial-
maior da secretaria de estado da Marinha e Ultramar, João Gomes de Araújo, a 
quantia de sessenta mil réis, referente ao pagamento de salários em atraso a razão 
de vinte mil réis por mês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 14. 
 

15-  1764, Julho, 12, [Lisboa] – 1764, Dezembro, 16, Lisboa 
RECIBOS (4) o primeiro, passado por Josefa Maria de Sousa; o segundo, passado 
por José Estanislau Freire; o terceiro, passado por Domingos Duarte; o quarto, 
passado por João Jorge Fortuner; todos por terem recebido do oficial-maior da 
secretaria de estado da Marinha e Ultramar, João Gomes de Araújo, quantias 
referentes ao pagamento de salários e obras feitas nessa secretária. 
Anexo: extractos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 15. 
 

16-  1765, Janeiro, 1, Lisboa – Dezembro, 26, [Lisboa] 
RECIBOS (4) o primeiro, passado pelo capitão Manuel Denis; o segundo, passado 
por José Liandro; o terceiro, passado pelo mestre livreiro Antônio José; o quarto, 
passado por Domingos Duarte; todos por terem recebido do oficial-maior da 
secretária de estado da Marinha e Ultramar, João Gomes de Araújo, quantias 
referentes a mercês pelos serviços prestados, ajudas de custo, compra de papel, 
tinta, penas e conserto de livros. 
Anexo: recibo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 16. 
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17-  ����1801, Fevereiro, 20, [Lisboa] – Novembro, 23, Lisboa 
RELAÇÕES (4) a primeira, de ajudas de custo e soldos adiantados que receberam 
os oficiais que embarcaram para o Ultramar no ano de 1801, oficiais nomeados 
para Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Baía; a segunda, das 
despesas feitas pelo capitão-de-mar-e-guerra e comandante do Presídio da 
Trafaria, Antônio Paulo da Costa, no ano de 1801; a terceira, da importância que 
deviam receber José Teotónio da Costa Power, Ricardo Alves da Costa, e Manuel 
Norberto da Silva César; a quarta, contendo o valor total da obra feita pelo livreiro, 
João da Silva Braga a mando do oficial-maior da secretaria de estado da Marinha e 
Ultramar, João Filipe da Fonseca. 
Anexo: listas, recibos, relações e informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 17. 
 

18-  ����1801, Fevereiro, 20 – Maio, 6 
EXTRACTOS (3) o primeiro, contendo a quantia de dinheiro entregue em Londres 
ao abade, [José Correia da Serra] para as encomendas que estava encarregado, uma 
mesada particular atribuída a uma família de Lázaro e o valor gasto pelo capitão-
de-mar-e-guerra, Antônio Paulo da Costa para vestir quatro casais que iam para o 
Brasil; o segundo, do rol do impressor, João Procópio, para comprar o papel para 
impressão de obras de matemática e do rol das despesas da casa literária do Arco 
do Cego, de Abril de 1802; o terceiro, contendo a quantia de dinheiro entregue em 
Londres ao abade, [José Correia da Serra], para as encomendas de que estava 
encarregado, fretes pagos em Falmouth e em Lisboa por encomendas vindas de 
Londres. 
Anexo: recibos, informação, lembrete, ofícios, declaração, informações e escritos. 
Obs.: há documento em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 18. 
 

19-  1801, Março, 9, [Lisboa] – Junho, 8, [Lisboa] 
RELAÇÕES (5) das despesas da Casa literária do Arco do Cego, entre Dezembro 
de 1800 e março de 1801, referindo às despesas com obras impressas na dita casa, 
gravadores, com transportes, estampadores, transporte de cobre, papel, 
encadernações, tipografia e impressões das obras. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 19. 
 

20-  [post. 1801, Março] – 1802, Janeiro, 7, [Lisboa] 
RELAÇÕES (4) das despesas feitas pela Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar no ano de 1801, nomeadamente com pensões, tenças, salários e materiais. 
Anexo: recibos, listas, relações, informações, abaixo assinado, escritos, lembretes, 
ofícios, aviso e requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 20. 
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21-  ����1801, Abril, 22, [Lisboa] – Novembro, 27, [Lisboa] 
RELAÇÕES (3) das ajudas de custo e soldos adiantados a vários oficiais nomeados 
para serviço no Ultramar, nomeadamente Minas Gerais, Índia, Goa, Baía e Rio de 
Janeiro. 
Anexo: recibos, declaração, atestado, requerimentos, carta, lembretes, ofício e 
certidão.  
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 21. 
 

22-  1801, Maio, 2, Lisboa – Setembro, 17, Lisboa 
RECIBOS (6) o primeiro, passado por Antônio Quintão; o segundo, passado por D. 
Mariana Teresa [...] de Queirós; o terceiro, passado por João Baptista Schiapa 
Pietra; o quinto, passado por Joana Maria da Ascensão; o sexto, passado por José 
Gomes Alvares; todos por terem recebido do oficial-maior da secretaria de estado 
da Marinha e Ultramar, João Felipe da Fonseca, valores referentes a soldos 
adiantados, pagamentos de mesadas, impressão de livros e compra de sacos. 
Anexo: recibos, informações, lembrete, aviso, requerimentos, relação. 
Obs: no quarto documento a assinatura do destinatário não nos permite perceber o 
nome. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 22. 
 

23-  1801, Julho, 22 – [post. 1801, Setembro, 3, Lisboa] 
OFÍCIOS (3) ao [oficial-maior da secretaria de estado da Marinha e Ultramar], João 
Felipe da Fonseca do frei João de Sousa; o primeiro, informando sobre o sustento 
do padre Manuel da Expectação; o segundo, informando a recepção de carta e da 
lista em que o clérigo da Índia solicitava roupa e meios de sustento, pedidos estes 
que o remetente informava já estar a providenciar; o terceiro, remetendo cópias de 
alvarás, provisões e um saco de veludo carmesim bordado em ouro e solicitando 
ordens. 
Anexo: informações, recibos, lembretes, ofício e requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 23. 
 

24-  1801, Agosto, 18, Londres – Setembro, 18, Lisboa 
RECIBOS (2) o primeiro, passado por José Correia da Serra, por ter recebido de 
Caetano Dias Santos a quantia de trezentos e cinquenta libras, referente a uma 
conta de crédito; o segundo, passado por Manuel Thomas da Fonseca, por ter 
recebido do oficial-maior da secretaria de estado da Marinha e Ultramar, João 
Felipe da Fonseca, a quantia de um conto trezentos e trinta e cinco mil réis.  
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 24. 
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25-  1801, Agosto, 20, Lisboa 
OFÍCIO de José Pinheiro Salgado ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, informando que não 
executaria o que pedia a carta enviada pelo governador da Madeira, D. José 
Manuel da Câmara, devido ao facto de ter dúvidas e solicita ao destinatário que 
tome as medidas que achar convenientes. 
Anexo: lembrete e recibos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 25. 
 

26-  ����1801, Setembro, 20, Lisboa – Outubro, 4, [Lisboa] 
RECIBOS (8) o primeiro, passado por Manuel Carlos de Abreu de Meneses; o 
segundo, passado por Joaquina Maria do Carmo; o terceiro, passado por D. 
Joaquina Teodora de Freitas; o quarto, passado por Agnes Antónia; o quinto, 
passado por Lourenço José Monteiro; o sexto, passado por Francisco [...] Thonsem; 
o sétimo, passado por Rita Sabina de Almeida, Joana Rita de Almeida, Rosa 
Clementina de Almeida e Maria José de Almeida; o sétimo, passado por D. Maria 
Barbara Xavier de Araújo; todos por terem recebido do oficial-maior da secretaria 
de estado da Marinha e Ultramar, João Felipe da Fonseca, valores referentes, o 
primeiro, à importância dos novos direitos do posto de governador e capitão da 
capitania de Mato Grosso, e os outros, a pagamento de despesas, salários e 
mesadas da mesma secretária e atribuições de pensões mensais.  
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 26. 
 

27-  1801, Setembro, 22, Lisboa – [post. 1801, Dezembro] 
EXTRACTOS (4) o primeiro, contendo os valores destinados ao de frete de caixas 
que vinham de Hamburgo e Londres para Londres e vice-versa; o segundo, 
contendo valor destinados a ajuda de custo a missionários, a um leigo e pagamento 
de passagem para Macau no navio “Balsemão”; o terceiro, contendo o valor 
destinado ao pagamento de seis resmas de papel; o quarto, contendo o valor 
destinado ao pagamento das despesas feitas pelos correios da secretaria de estado 
da Marinha e Ultramar. 
Anexo: extracto, informações e recibos. 
Obs: documento em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 27. 
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28-  1801, Outubro, 5, [Lisboa] – 1802, Outubro, 3, [Lisboa] 
RECIBOS (8) o primeiro, passado por Antônio Maria e José Antônio Ferreira; o 
segundo, passado por Tiago Danglade; o terceiro, passado por Francisco Antônio 
Ferreira Souto; o quarto, passado por Rodrigo Navarro de Andrade; o quinto, 
passado por Bento José da Cunha Viana; o sexto, passado pelo frei Simão Raddes; 
o sétimo, passado pelo frei José de Santo Antônio Moura; o oitavo, passado por D. 
Mariana do Carmo; todos por terem do oficial – maior da Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar, João Filipe da Fonseca, valores referentes, o primeiro, ao 
pagamento da ama-de-leite de D. Pedro III, os outros, aos salários dos oficiais da 
dita secretaria, pagamento de papéis, impressão de passaportes, com a alimentação 
do padre Manuel da Expectação e atribuição de mercês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 170, pasta 28. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 174 (1640-1837) 
N.º de pastas descritas: 72 
Assuntos: nomeações de bispos titulares pelos reis de Portugal; consultas do Conselho 
Ultramarino; nomeação de pessoas para postos vagos; extinção de ofícios na Alfândega 
Grande e na Alfândega do Tabaco; pagamento de salários e despesas da secretaria de estado 
da Marinha e Ultramar; pagamentos de salários, atribuição de mercês e ofícios, passaportes, 
licença para peditório de esmolas, solturas de presos, perdão de penas; emolumentos do ano 
de 1829; arrobas de pólvora entregues nas cidades de Porto e Bragança; despachos da junta 
da Casa de Bragança; armas e munições do Arsenal do Exército; madeiras para o fabrico de 
naus e fragatas; panos para o fardamento das tropas de Mato Grosso, Maranhão, Grão Pará, 
Rio de Janeiro e Índia; entrega de créditos aos administradores da comarca de Coimbra; 
medidas para o provimento de oficiais para a província do Alentejo; feitos crimes 
sentenciados pela Junta de Ministros do Algarve; oficiais doentes e licenciados; mapa foral 
das tropas de repartição do Norte; presos no presídio na Trafaria; juramento à carta 
constitucional de 1822; pagamento de salários dos correios da secretária de estado dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra; preço de salitre; recibos emitidos para pagamento de 
despesas e salários de oficiais a secretária de estado da Marinha e Ultramar; rendimentos, 
foros e despesas da quinta de Santarém, terras de campo de Almeirim e quinta da Penha 
Longa; cativos de Argel; embarcações de corsos aprisionados; emigrantes franceses que 
serviam na Marinha; consultas e patentes do Desembargo do Paço; ajuda de custo; 
pagamento feitos pelo tesoureiro interino da bula da cruzada; pinhais de Leiria. 
 

1-  [post.1640] 
APONTAMENTO sobre alguns casos em que os reis de Portugal utilizaram o 
direito de nomearem bispos titulares e coadjutores para as terras de padroado. No 
documento refere-se aos reis D. João III, Filipe II de [Portugal], Filipe III de 
[Portugal], Filipe IV de [Portugal] e D. João IV. D. João III promoveu a 
reconciliação de Cláudio, imperador da Etiópia com os Pontífices Paulo III e Júlio 
III e nomeou João Nunes Barreto patriarca da Etiópia e como coadjutores, André 
de Oviedo e Melchior Carneiro (que depois foi nomeado pelo mesmo rei bispo da 
China), confirmados pela Santa Sé. Felipe II nomeou Francisco Aleixo de Meneses 
para administrar o arcebispado de Goa (nomeação confirmada por Clemente VIII) 
e coajutor e futuro sucessor D. Estevão de Brito, confirmado pela Santa Sé. Este 
último foi sucedido por D. Francisco Garcia. Felipe III nomeou D. Francisco 
Antônio de Gouveia para bispo da Pérsia e Felipe IV nomeou de D. Afonso 
Mendes para patriarca da Etiópia e como coadjutores D. [Didio Laço] e João da 
Rocha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 1. 
 

2-   ����[post.1750 --- ant. 1780] 
LEMBRETE sobre a expedição de ordens para Bahia, Pernambuco e Paraíba. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 2. 
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3-   ����1753, Maio, 8, Lisboa - 1756, Julho, 8, Lisboa 
CONSULTAS (3) e consulta (minuta) do Conselho Ultramarino; a primeira, sobre 
as ordens que se expediram para as residências dos provedores e oficiais das 
fazendas dos defuntos e ausentes; a segunda, sobre os requerimentos de José 
Gomes da Silva, contratador do contrato da urzela; a terceira, sobre o requerimento 
do desembargador do Paço a respeito da locação de uma moradia; a quarta, sobre 
o requerimento de Domingos Jorge Pereira e a dúvida que tinha o tesoureiro da 
Casa da Moeda sobre o pagamento do pano de linho para fardas dos soldados do 
Brasil, fornecido pelo requerente. 
AHU CU_Reino, Cx. 174, pasta 3. 
 

4-   1753, Agosto, 3, [Lisboa] - 1807, Fevereiro, 16, Mafra 
DECRETOS (7) o primeiro, declarando que com as mortes das pessoas que 
ocupavam todos e quaisquer ofícios e ministérios marítimos e terrestres não 
fossem dadas cartas desses ofícios aos seus filhos como era até então costume no 
Reino mas que fossem ocupados por pessoas habilitadas; o segundo, mandando 
que os tribunais não admitissem e consultassem petições sobre renúncias de 
ofícios; o terceiro (minuta), extinguindo dois ofícios de executores da Alfândega 
Grande e da Alfândega do Tabaco e nomeando Miguel Serrão Dinis para o posto 
de desembargador do Porto; o quarto (minuta), admitindo alguém ao noviciado e 
ao exercício de organista; o quinto (minuta), nomeando Manuel Vicente para o 
posto de mestre da Ribeira das Naus, todos estes do rei D. José; o sexto (cópia), do 
príncipe regente [D. João] nomeando D. Rodrigo de Sousa Coutinho para o cargo 
de ministro e secretário de Estado da repartição da Marinha e Ultramar; o sétimo, 
do príncipe regente D. João fazendo mercê a D. Barbara Maria de Castelo Delaage 
Franchi, filha do oficial da secretaria de estado dos negócios da Marinha e 
domínios ultramarinos, Francisco Delaage, da continuação da pensão anual de 
duzentos mil reis. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 4.  
 

5-   1753, Agosto, 18 
DECRETO do rei D. José ordenando que o Conselho Ultramarino mande o seu 
tesoureiro pagar uma quantia em dinheiro ao oficial maior da Secretaria de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Felipe Correia e Silva. 
Anexo: carta e decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 5. 
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6-   ���� [ant.1754, Março, 30]- [post. 1801, Agosto, 11] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. José I] e à rainha [D. Maria I]; o primeiro, de 
Jaime José Lapié, solicitando a mercê do hábito da ordem de Cristo e uma ajuda de 
custo; o segundo, dos padres da congregação do Senhor Jesus da Boa Morte de 
Buenos Aires, solicitando o alargamento do tempo de licença para o peditório de 
esmolas no Brasil; o terceiro, dos negociantes da cidade do Porto, Manuel José 
Teixeira Leal e José Pinto Resende, solicitando passaporte régio para poderem 
seguir viagem; o quarto, do correio da secretaria de estado dos Negócios da 
Marinha, Manuel Rodrigues Chaves, solicitando que se mandasse passar aviso 
para o pagamento dos seus ordenados; o quinto, de João Tomás Pinheiro, aluno da 
Real Casa Pia do Castelo, solicitando o posto de sargento de mar e guerra na 
repartição da Marinha Real.  
Anexo: declarações, aviso, atestados, lembrete e requerimento,  
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 6.  
 

7-  ���� [ant.1756, Abril, 23] --- [1826]  
LISTAS (10) a primeira, contendo avisos; a segunda, contendo o número de 
arrobas de pólvora entregues nas cidades de Porto e Viana em Janeiro de 1793; a 
terceira, da conta das pastas feitas para o [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior]; a quarta, com o valor monetário que se pagou para a elaboração de 
passaportes; a quinta, com os nomes dos carpinteiros que trabalharam na feira da 
obra e a quantidade matérias utilizados; a sexta, de emolumentos do ano de 1829; a 
sétima, de despacho de vários materiais, nomeadamente panos, peles; a oitava, 
contendo os funcionários da feira da obra e material utilizado; a nona, da 
quantidade de passaporte e selos emitidos e o valor; a décima, referente a vários 
assuntos, nomeadamente nomeações de pessoas, requerimentos expedidos, 
número de munições de guerra, donativos para o regaste dos cativos, remessas de 
dinheiro, decretos e consultas.  
Anexo: listas e aviso (minuta). 
Obs.: há documentos sem data; a última lista faz menção ao príncipe regente, 
possivelmente D. João, e a requerentes do seu período. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 7. 
 

8-   1756, Maio, 11, [Lisboa] --- 1824, Março, 31, [Lisboa] 
DESPACHOS (2) o primeiro da Junta da Casa de Bragança, ordenando que se 
pagasse cento e sessenta e cinco mil trezentos e vinte réis a João Lucas de Barros e 
Mesquita o valor pela despesa feita com os pavões e pombos de quinta de 
Alcântara referente a seis meses; o segundo, do oficial maior do Conselho 
Ultramarino, José Maria Stockler Garção, sobre a confirmação de uma sesmaria, 
possivelmente a Francisco de [..] Oliveira. 
Obs.: o segundo documento está em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 8. 
 

9-  [ant. 1760] --- 1805, Abril, 18, [Lisboa] 
RELAÇÕES (5) a primeira de preços de alimentos, nomeadamente, arroz, carnes, 
legumes, manteiga, queijo, peixes, queijo, cevada; a segunda, a terceira e a quarta, 
das armas e munições do Arsenal do Exército; a quinta, das madeiras que mais 
necessitava o Arsenal da Marinha para a fabrico de naus e fragatas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 9. 
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10-   ����1761, Julho, 21, Covilhã - Agosto, 23, Covilhã 
OFÍCIOS (2) de Custódio de Araújo ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar D. Rodrigo de Sousa Coutinho]; ambos, informando vários assuntos, 
nomeadamente o porque da demora da chegada do remetente a Covilhã, a remessa 
de panos para o fardamento das tropas de Mato Grosso, Maranhão, Grão Pará, Rio 
de Janeiro e Índia, o valor do pagamento que fez pela dita remessa de panos e a 
entrega de três créditos aos administradores da comarca de Coimbra. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 10.  
 

11-   [post. 1762, Setembro, 1] 
MEMÓRIA sobre o plano de administração das munições de boca da província do 
Alentejo. No documento faz-se um relato das medidas tomadas para suprimir as 
faltas de muitos assentistas, inclusive para o quartel geral de Abrantes, e trata do 
estabelecimento das administrações provinciais em Portugal, dos armazéns gerais 
e particulares do exército nas províncias, dos feitores comissários, do modo de 
fornecer o Exército no campo quando vizinho de alguma grande povoação, das 
obrigações do administrador assistente no quartel general, do método de fornecer 
o exército em campo distante de povoações, do modo de fornecer os 
destacamentos, dos ajudantes administradores que devem ser encarregados do 
fornecimento do exército, da passagem de regimentos de outra província para a de 
Alentejo ou para outra província, dos animais necessários para o serviço, do 
superintendente das carruagens, da relação dos móveis necessários para uma 
brigada que devem acompanhar cada um dos regimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 11. 
 

12-  ����[ant. 1763], Grão-Pará 
ASSENTO (cópia) do tabelião público judicial e notas de Belém do Grão Pará, 
Francisco Antônio de Lira Barros, sobre uma junta de ministros que é feita todos os 
anos por ordem do governador do Reino do Algarve para sentenciarem os feitos 
crimes que estejam em apelação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 12. 
 

13-  1764, Abril, 9, [Lisboa] 
CARTA régia do rei [D. José I] ao chanceler da relação e casa do Porto, Francisco 
José da Serra Craesberck de Carvalho, mandando que Manuel Gomes de Lima 
permanecesse no posto de cirurgião da saúde da dita cidade. 
Anexo: cartas régias, aviso, requerimentos, certidão e certificado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 13.  
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14-   1765, Janeiro, 1 --- 1825, Julho, 15 
MAPAS (8) o primeiro e o segundo, dos oficiais doentes e licenciados, dos postos 
vagos dos regimentos do Reino, o que faltava aos regimentos seguintes e o estado 
do regimento de infantaria da repartição do sul em Janeiro de 1765; o terceiro, dos 
materiais que se embarcaram, pelos armazéns de Guiné e Índia, na nau ‘‘Nossa 
Senhora de Belém’’; o quarto, das quantidades de munições de boca (trigo, farinha, 
cevada, centeio, palha, pão) que existiam nas províncias da administração do 
Alentejo e Algarve no dia 21 de Fevereiro de 1777; o quinto, dos assuntos 
expedidos pelo Correio e Postais do Reino; o sexto, o sétimo e o oitavo, da conta 
anual de receitas e despesas da administração dos reais pinhais de Leiria, 
referentes ao primeiro semestre do ano de 1825. 
 O primeiro e o segundo mapa contêm os nomes dos oficiais doentes e licenciados, 
onde se encontravam, nomeadamente Elvas, Lisboa, Moura, as doenças que 
padeciam, o tempo em que ausentaram por motivos de doença ou de licença e 
pagamentos feitos. No terceiro mapa os armazéns nomeados são os seguintes: 
armazém dos materiais, da Ribeira e dos mantimentos. O quinto mapa está 
assinado pelo sub-inspetor geral do Correio e Postas do Reino, Lourenço Antônio 
de Araújo. Nos mapas, sexto, sétimo e oitavo as receitas contemplavam as 
repartições do real pinhal, da real fábrica da madeira e dos depósitos e as despesas 
reportam-se ao Arsenal Real da Marinha. 
Anexo: mapa, informações e relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 14.  
 

15-  1771, Setembro, 14, Chaves --- 1790, Setembro, 18, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4 ) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro; o primeiro, do senhor [Fraser] remetendo mapa geral das tropas da 
repartição do Norte; o segundo, do [provedor da Casa da Índia] D. José Joaquim 
Lobo da Silveira, informando a impossibilidade de executar um aviso referente a 
José dos Santos, por este preso não se encontrar no Presídio da Trafaria; o terceiro, 
de Joaquim de Nobrega Cão [Aboim], sobre o pedido do comandante da nau da 
Índia em que este solicitava que fosse o próprio a transportar determinado preso; o 
quarto, do presidente do Senado [da Câmara de Lisboa], marquês de Pombal, 
[Henrique José de Carvalho e Melo], sobre as ordens para que as naus subissem 
para a sua amarração e para que Luís de Vasconcelos se apresentasse perante a 
rainha [D. Maria I]. 
Anexo: aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 15. 
 

16-  ����1772, Novembro, 28 --- [ post. 1826, Agosto, 1] 
TERMO e termo de juramento; o primeiro sobre as condições acordadas (o valor 
do salário, a forma como seria feita o pagamento e o transporte do dito oficial) 
entre  José da Silva Lumiar e o procurador geral da Junta do Comércio, referente a 
sua ida para o Rio de Janeiro; o segundo, ordenando que todos os oficiais da 
secretaria de estado dos Negócios da Marinha e Ultramar prestassem juramento à 
carta Constitucional, ordenada e decretada pelo rei D. Pedro IV. Este documento 
contém as assinaturas dos funcionários ou de seus procuradores que juraram a 
Constituição. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 16. 
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17-  ����[post. 1777] --- 1823, Dezembro, 19 [Lisboa] 
INSTRUÇÕES (2) a primeira, do cálculo de salitre que foi trazido da Holanda para 
se regular por seus preços os lucros que se teria com o que vinha do Brasil; a 
segunda, sobre a ordem que se deveria guardar com os requerimentos que deram 
entrada na secretaria de estado dos Negócios da Marinha e Ultramar. 
Anexo: informação. 
Obs: Ver AHU_ACL_CU_035 Caixa 11, D. 891. (refere-se ao primeiro documento) 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 17. 
 

18-  1787, Julho, 30 
CERTIFICADO, passado pelo cirurgião mor do hospital militar da praça de Elvas e 
da Província do Alentejo e lente de cirurgia, João Carvalho, certificando que D. 
João de Faro se encontrava doente e descrevendo sua doença e tratamento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 18. 
 

19-  1787, Outubro, 18 --- 1802, Novembro, 22, [Lisboa] 
OFÍCIO (cópia) e ofícios (3) o primeiro, do provedor mor da saúde, Luís Botelho da 
Silva Vale ao juiz dos contrabandos, Antônio Joaquim de Pina Manique, 
informando que não pode impedir a saída de determinada sétia catalã suspeita de 
contrabando, conforme fora ordenado em carta, porque nessa não se informara o 
nome da embarcação nem de seu capitão e portanto, não tendo certeza de tratar-se 
da mesma que estaria prestes a partir e que já cumprira a quarentena e possuía a 
documentação em ordem; o segundo, do[oficial da Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar, Caetano José Ribeiro] ao [ministro plenipotenciário em 
Londres], D. João de Almeida de Melo e Castro, informando a viagem da fragata 
‘‘Tristão’’ para Londres, comandada por D. Manuel de Meneses; o terceiro, 
informando o falecimento de um correio de secretaria de estado e solicitando 
amparo para a viúva do mesmo correio; o quarto, de D. João de Meneses de Melo e 
Castro ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João 
Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sobre a necessidade de se fazer 
com maior brevidade os pagamentos aos correios da sua secretaria de estado, 
informando também a irregularidade com que se efetuavam os pagamentos. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 19. 
 

20-  [post. 1792] 
PARECER sobre embargo de um processo acerca da morte de João Luís. O parecer 
faz menção a uma acareação de testemunhas, o falso testemunho do médico e cita 
que o corregedor, autor da devassa, Luís Caetano, seria suspeito, por ser inimigo 
do embargante. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 20. 
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21-  ����1801, Janeiro, 2 --- 1808, Junho, 25, Rio de Janeiro 
RECIBOS (9) o primeiro passado pelo [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], por ter recebido de Antônio José Delgado a quantia de quatro mil reis pelo 
arrendamento de algumas casas; o segundo e o terceiro, passados pelo juiz 
corregedor do bairro da Santa Catarina, Sebastião Antônio Gomes de Carvalho, 
por ter pago ao ministro de Portugal em Londres, D. João de Almeida de Melo e 
Castro, a quantia de mil reis cada ano pelo arrendamento de suas casas; o quarto, 
passado por Francisco de Paula Sousa, por ter pago recebido a quantia de dois mil 
duzentos e oitenta réis; o quinto, passado por Gervásio de Azevedo por ter 
recebido do oficial maior da secretaria de estado dos negócios da Marinha e 
domínios ultramarinos o valor referente a uma mesa fabricada para a dita 
secretaria; o sexto, passado por José Maria Fonseca por ter recebido do oficial 
maior da secretaria de estado dos negócios da Marinha e domínios ultramarinos 
José Manuel Plácido de Morais valores referentes a impressões feitas para a 
secretaria; o sétimo, passado por José Rodrigues Ferreira por ter recebido do oficial 
maior da secretaria de estado dos negócios da Marinha e domínios ultramarinos 
José Manuel Plácido de Morais valor referente à confecção de passaportes, selos e 
folhas de papel; o oitavo, passado por Manuel Ferreira de Brito por ter recebido do 
oficial maior da secretaria de estado dos negócios da Marinha e domínios 
ultramarinos valor referente a obras que realizou na secretaria; o nono passado por 
José Rodrigues Ferreira por ter recebido do [oficial-maior da Secretaria de Estado 
dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], José Manuel Plácido de 
Morais, valor referente a confecção de passaportes e folhas de papel. 
Obs.: os três primeiros recibos são cópias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 21. 
 

22-  1801, Janeiro, 14, Lisboa --- Fevereiro, 7, Lisboa 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. João 
de Almeida de Melo e Castro; o primeiro e o terceiro de Antônio José Delgado, 
remetendo relações de todas as casas, rendimentos e foros da quinta de Santarém, 
das terras de campo de Almeirim, do foro de Palmela, das fazendas e rendimentos 
da capela em Portalegre, das herdades o rendimentos que eram cobrados pelo 
capitão João Alberto, das moradas e pitanças que se pagavam por mês e uma cópia 
do plano e resumo dos rendimentos e despesas da quinta de Penha Longa e 
informando o conteúdo da carta emitida pelo desembargador, Miguel Carlos 
Caldeira; o segundo, do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho, remetendo carta confidencial para Lord Grenvillle. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 22.  
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23-  1801, Fevereiro, 8, Lisboa --- [1801], Fevereiro, 14, Lisboa 
CARTAS (particulares) (2) de [D. Rodrigo José Antônio de Meneses] ao [ministro 
plenipotenciário em Londres, D. João de Almeida de Melo e Castro]; a primeira, 
informando que Manuel iria assumir o comando da fragata ‘‘Tritão’’ que partiria 
para Falmouth e depois para Londres levando ordens serviços e notícias do 
destinatário; a segunda, informando da frequência das cartas que tem enviado ao 
destinatário e que ainda não tinha encontrado para casa em Lisboa para D. João. 
Obs.: D. Rodrigo José Antônio de Meneses trata o destinatário por filho, mas 
dirige-se possivelmente ao seu genro em Londres; e, provavelmente o Manuel que 
ele cita seja o seu filho D. Manuel de Meneses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 23. 
 

24-  ���� [1801], Fevereiro, 14 --- [ca. 1812] 
CARTAS (particulares) (4) a primeira de [D. Teresa de Almeida de Melo e Castro], 
ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, conde das Galveias, D. João de 
Almeida de Melo e Castro, lamentado a falta de notícias do destinatário e 
informando a chegada do conde de Luminares, [D. José Francisco Portugal da 
Gama]; a segunda, de Antônio Bandeira de Gouveia a João Pedro [Quine], 
informando que o filho de Brites se encontrava bem de saúde; a terceira, 
lamentando a falta de notícias e solicitando informações acerca da família; a 
quarta, de Manuel ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar 
no Rio de Janeiro, José Joaquim da Silva Freitas], esclarecendo o acontecimento que 
se deu na casa do oficial-maior, entre este e o Brandão, declarando ter havido um 
equívoco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 24. 
 

25-  1801, Setembro, 2, [Lisboa] --- 1827, Julho, 26, Lisboa 
CARTAS (4) dirigidas ao príncipe regente [D. João] e a última à princesa regente 
[D. Isabel Maria]; a primeira, do coronel João Barroso [Garro] Tavares, solicitando 
informações sobre o requerimento do cabo, Sebastião de Miranda Mota; a segunda, 
do [intendente dos Armazéns da Guiné e Índia], Antônio Félix da Fonseca, 
informando o conteúdo da representação que fizeram os escrivães dos armazéns 
da Guiné e da Índia; a terceira, da comissão do resgate dos cativos de Argel, 
informando os planos para a segunda lotaria e solicita a aprovação do rei; a quarta, 
de Antônio Manuel de Noronha à princesa regente, remetendo consultas e 
patentes. 
Anexos: representação (cópia), ofícios, lembrete e relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 25.  
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26-  1801, Setembro, 4, Lisboa --- 1807, Novembro, 9, Lisboa 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior]; o primeiro, de José 
Alexandre Cardoso Soeiro, remetendo relações das fazendas apreendidas na casa 
do Conde da Ribeira e em botes que entraram em Lisboa; o segundo, do tenente 
coronel de milícias, João Pedro [Burgo], expondo o seu plano para o melhoramento 
do policiamento da cidade de Faro; o terceiro, do conde monteiro-mor, remetendo 
duas cartas do vice-cônsul de Portugal em Gibraltar; o quarto, do Intente Geral da 
Polícia da Corte e Reino, Lucas de Seabra da Silva, solicitando a expedição de 
ordens para que fossem arrecadadas, no Arsenal Real da Marinha, as armas 
encontradas nas embarcações de corso aprisionadas. 
Anexos: lembretes, relações, escrito e ofícios ( cópia).  
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 28.  
 

27-  [ant. 1802, Abril, 2] --- [1824] 
REQUERIMENTOS (6) o primeiro, do oficial da secretaria de estado dos Negócios 
da Marinha, João de Amaral ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, 
visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
solicitando ascensão de posto; o segundo, de João Valentim dos Santos a um 
secretário de Estado, solicitando licença para passar nas fortalezas; o terceiro, de D. 
Antónia Helena Guterres, solicitando certidão; o quarto, do preso João Sineiro, 
solicitando que fosse solto já que fora absolvido da culpa por acórdão da Relação; o 
quinto, dos oficiais da secretaria de estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro], 
[conde da Barca], Antônio de Araújo de Azevedo, solicitando, aumento nos 
emolumentos; o sexto, do oficial da secretaria de estado da Marinha, Manuel 
Norberto da Silva César, solicitando que o seu filho fosse transferido para a 
secretaria dos Negócios da Marinha.  
Anexo: lembretes, declaração, requerimento, cartas e regulamentos;  
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 27.  
 

28-  1803, Março, 16, [Lisboa] --- 1809, Novembro, 29 
OFÍCIOS (4) o primeiro e o segundo ao [ oficial maior da Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar, João Felipe da Fonseca]; o primeiro, do [intendente dos 
Armazéns da Guiné e Índia], Antônio Félix da Fonseca sobre a carta enviada pelo 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João 
Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior, referente a emigrantes franceses 
que serviam na Marinha; o segundo, de José Roberto Vidal Gama, remetendo 
processo do algarvio ao serviço do Arsenal da Marinha, Domingos do Espírito 
Santo, que foi sentenciado por roubo de tabaco e solto por aviso; o terceiro, de João 
Rodrigues da Costa a D. Antônio de Melo e Castro, agradecendo o fato de o ter 
dispensado; o quarto, de Silvestre Pinheiro Ferreira, solicitando o pagamento de 
uma determinada quantia.    
Anexo: lembretes, decreto (cópia) e ofícios. 
Obs: documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 28. 
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29-  1805, Maio, 6, Lisboa - Julho, 23, Lisboa 
OFÍCIOS ( 2) de Luís de Vasconcelos e Sousa ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior]; o primeiro, consentindo a passagem de José Anastácio da Costa e Sá e de 
seu sobrinho, Manuel José Maria da Costa e Sá, para a repartição da Marinha e 
Ultramar; o segundo, sobre a forma com seria feito o pagamento das despesas da 
secretária de estado da Marinha e Ultramar. 
Anexos: ofícios e requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 29. 
 

30-  1806, Janeiro, 29, [Lisboa]- Fevereiro, 11, [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. 
Antônio de Araújo de Azevedo ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior]; o 
primeiro, solicitando que se passasse ordens anulando a suspensão das execuções 
mandadas fazer sobre os bens de Moisés Levi e contra os donos do corsário inglês 
‘‘Mouche’’; o segundo, sobre a atitude a tomar em relação a duas embarcações 
inglesas apresadas; o terceiro, solicitando que fosse informando quando estivesse 
pronto o passaporte requerido pelo embaixador de Espanha em Portugal, [Conde 
del Campo de Lange], para D. João Vives Echeveria, nomeado para intendente 
para Huancavélica no Peru, e comitiva; o quarto, remetendo resposta relativa à 
encomenda feita a D. José Maria de Sousa de livros e cartas para o arquivo militar; 
o quinto, remetendo nota . 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 30. 
 

31-  1806, Maio, 5, [Lisboa] --- Junho, 19, [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. 
Antônio de Araújo de Azevedo ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior]; o 
primeiro, remetendo cópia do ofício dirigido pelo ministro de estado de Sua  
Majestade Católica, Pedro Cevallos, ao embaixador de Portugal em Madrid, [ 
conde da Ega, [Aires José Maria de Saldanha Albuquerque Coutinho Matos e 
Noronha] sobre o modo como devem se comportar os oficiais da esquadra 
portuguesa; o segundo, remetendo documentos referentes à questão dos 
verdadeiros proprietários do corsário inglês ‘‘La Mouche’’; o terceiro e o quarto, 
remetendo cartas e ofícios enviadas pelo cônsul geral de Hamburgo; o quinto, 
solicitando que lhe fosse enviada pasta contendo requerimentos para serem 
apresentados ao príncipe regente [D. João].  
Anexo: ofícios e lembrete. 
Obs: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 31. 
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32-  ���� 1807, Setembro, 3, Lisboa --- 1810, Março, 23 
RECIBOS (5) o primeiro, passado por José Victor Nazaré Antônio Couto por ter 
recebido do Almoxarife das torres de pólvora de Guerra, João Nicolau Codina, o 
mestre do navio ‘‘Conceição Flor de Pernambuco’’, José Honório Fideles, mil e 
duzentas arrobas de pólvora, que deveriam ser entregues ao governador e capitão 
general da capitania de Pernambuco; o segundo e o quarto, passados por Alberto 
Inácio Ferreira por ter recebido do oficial maior da secretaria de estado de 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, José Manuel Plácido de Morais, 
valores referentes a serviços realizados para essa secretaria; o terceiro, passado por 
Loureço José Alvares dos Reis Ferreira por ter recebido do oficial maior da 
secretaria de estado de Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, José 
Manuel Plácido de Morais, valores referentes impressão de passaportes, 
matrículas, bilhetes de recibos; o quinto, passado por Adão Alves por ter recebido 
valores referentes à confecção de facas e triângulos para a secretaria [de estado de 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos]. 
Anexo. lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 32. 
 

33-  ����1807, Setembro, 26, [Lisboa] --- 1824, Janeiro, 28, Lisboa 
PROVISÕES (2) do príncipe regente [D. João] as duas primeiras são ao governador 
de São Paulo, ordenando ao recente nomeado para o posto de governador e 
capitão general das capitania de São Paulo, [Mateus de Abreu Pereira] que se 
informasse sobre a situação descrita pelo coronel e diretor geral das minas da 
mesma capitania, Martins Francisco Ribeiro de Andrade Machado, em que dava 
conta dos abusos cometidos pelo anterior governador, Antônio José da Franca e 
Horta.   
CARTAS RÉGIAS (2) do rei [D. João VI] a primeira ao governador de Angola e a 
segunda ao governador de Benguela. 
Obs: Aparentemente são partes de um livro de registos, os fólios estão numerados 
do 1 ao 4 e depois do 17 ao 21. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 33.  
 

34-  [ant.1807, Novembro, 13] --- [ant. 1820, Agosto, 5] 
REQUERIMENTOS (5) os três primeiros ao príncipe regente, [D. João]; os restantes 
ao rei [D. João VI]; o primeiro de Ana Teresa de Jesus, viúva do sargento mor 
Libório Lázaro Leal, solicitando que fosse expedido seu requerimento, que julgava 
retido no tribunal régio; o segundo, do preso Mustafá, antigo arrais argelino, 
solicitando que o príncipe regente fosse seu padrinho de baptismo, que o libertasse 
e lhe desse uma ocupação na Marinha portuguesa com soldo; o terceiro, de Isabel 
Inácio, presa condenada ao degredo pela morte de seu filho, solicitando perdão de 
sua pena; o quarto, do oficial da secretária de estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, Sebastião José [Leitgeb], solicitando o posto de oficial 
supranumerário da sobredita secretaria de estado para seu filho José Leitgeb; o 
quinto, de Clara Casimira Bruno, viúva do vice cônsul do rei da Sardenha João 
Miguel Bruno, solicitando que o seu filho, João Jorge Bruno, fosse solto. 
Obs. O príncipe regente [D. João] só se torna rei a partir de 20 de Março de 1816. 
Anexo: lembrete, atestado e requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 34. 
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35-  ����1808, Março, 15, Rio de Janeiro --- Novembro, 2, Rio de Janeiro 
RECIBOS (8) o primeiro, passado por Richard Bate; o segundo, passado por José 
Antônio; o terceiro, passado por Francisco Joaquim da Silva; o quarto, passado 
pelo capitão de infantaria da capitania de Moçambique, Antônio José de 
[Ruxleben]; o quinto, passo por Manuel Gonçalves Carvalho; o sexto, passado por 
Guilherme Barros; o sétimo, passado por Francisco Xavier Pereira de Barros; o 
oitavo, passado por Manuel Luís Carvalho; todos por terem recebido do oficial 
maior da secretaria de estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
José Manuel Plácido de Morais valores referentes à compra de papel e livros em 
branco, de madeiras, à cedência de uma banca para a secretaria, ao pagamento de 
salários, ao pagamento de despesas da mesma secretaria com papel, tinta, lápis, 
penas e à cobertura de uma mesa, à compra de tecido. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 35. 
 

36-  ����1808, Maio, 5, Rio de Janeiro --- Dezembro, 6, Rio de Janeiro 
RECIBOS (3) passados por Agostinho Joaquim Monteiro de Faria, por ter recebido 
do oficial maior da secretaria de estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, José Manuel Plácido de Morais, valores referentes à compra de 
chapa de cobre para impressão, à impressão de passaportes e a obras feitas na dita 
secretaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 36. 
 

37-  ����1808, Maio, 15, Rio de Janeiro --- 1809, Julho, 14, Rio de Janeiro 
RECIBOS (5) passados por Manuel Jorge da Silva Pereira, por ter recebido do 
oficial maior da secretaria de estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, José Manuel Plácido de Morais valores referentes ao pagamento de 
pastas, resmas de papel, colecções de leis. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 37. 
 

38-  1808, Maio, 20, [Rio de Janeiro] --- Agosto, 7, [Rio de Janeiro] 
ESCRITOS (2) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] ao oficial maior da 
secretaria de estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, José 
Manuel Plácido de Morais; o primeiro, mandando que se compreendesse na folha 
das despesas da dita secretaria sessenta e nove e mil e quinhentos réis destinados 
ao pagamento ao ajudante de porteiro, Luís José da Costa Matos; o segundo, 
mandando entregar ao capitão da companhia dos Moinhos do Batalhão de Castro 
da Ilha da Madeira, Antônio Miguel, uma pataca por dia até que se recolhesse à 
ilha da Madeira. 
Anexos: recibos, lista e informações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 38. 
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39-  ����1808, Junho, 30, Rio de Janeiro --- 1827, Julho, 19, [Lisboa] 
RELAÇÕES (5) a primeira e a terceira, das despesas efetuadas em materiais pela 
secretaria de estado da Marinha e Ultramar, principalmente papel, tinta, livros 
móveis de escritório; a segunda, dos livros que foram enviados para a secretaria de 
estado da Marinha e Ultramar; a quarta, do valor total das despesas com pessoal 
de serviço, aposentados, pensões e com expediente da secretaria de estado da 
Marinha e Ultramar; a quinta, das patentes, consultas e requerimentos que subiram 
para serem assinadas pela princesa regente [D. Isabel Maria]. 
Anexo: informações, recibo, consulta, escrito (minuta), ofício (minuta) e lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 39. 
 

40-  ����1808, Junho, 30, [Lisboa] --- 1809, Junho, 30, Rio de Janeiro 
RECIBOS (9) passados por Luís José da Costa Matos, por ter recebido do oficial 
maior da secretaria de estado dos Negócios do Reino e dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, José Manuel Plácido de Morais, valores referentes ao 
pagamento das despesas da dita secretaria, nomeadamente na encomenda de 
goma, papéis, passaportes, garrafa de tinta, cera e na atribuição de mercês 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 40. 
 

41-  1808, Agosto, 4, [Lisboa] --- 1827, Setembro, 6, [Lisboa] 
AVISOS (3) o primeiro, ordenando conceder ajuda de custo solicitada pelo 
ajudante do porteiro da secretaria de estado, Luís José da Costa Matos; o segundo, 
nomeando a um capitão de infantaria para o posto de sargento-mor; o terceiro, 
exonerando do cargo de ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar, o visconde de Santarém, Manuel Antônio de Carvalho. 
Anexo. recibo, decreto e decretos (cópia). 
Obs. : Há doc. sem data. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 41.  
 

42-  ����1808, Agosto, 31, Rio de Janeiro- 1809, Agosto, 31, Rio de Janeiro 
RECIBOS (7) passados por Francisco Luís Saturnino Veiga, por ter recebido do 
oficial maior da secretaria de estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, José Manuel Plácido de Morais valores referentes à encomenda de 
resmas de papel. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 42. 
 

43-  ����1808, Setembro, 1, Rio de Janeiro --- 1809, Abril, 1, Rio de Janeiro 
RECIBOS (7) passados por Antônio Miguel, por ter recebido do oficial maior da 
secretaria de estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, José 
Manuel Plácido de Morais as quantias referentes a atribuição de mercês e pensões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 43. 
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44-  �1809, Janeiro, 7, Rio de Janeiro --- Maio, 13, Lisboa 
RECIBOS (6) o primeiro, passado por Richard Bate; o segundo e o quarto, passados 
por João Martins; o terceiro, passado por Manuel Joaquim Alvares Basto; o quinto 
passado por Ana Vitória de Freita; o sexto, passado por Francisco Xavier de 
Noronha Torrezão; todos por terem recebido do oficial maior da secretaria de 
estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, José Manuel Plácido de 
Morais os valores referentes à encomenda de resmas de papel, confecção de mesa, 
pregos, madeiras, mastros, passaportes feitos pela dita secretária e ao pagamento 
de ordenados. 
Anexo: informação e relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 44. 
 

45-  ����1809, Maio, 26, Rio de Janeiro --- 1810, Março, 9, Rio de Janeiro 
RECIBOS (9) passados por Romão Eloy de Almeida por ter recebido do oficial 
maior da secretaria de estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
José Manuel Plácido de Morais valores referentes à gravura de chapa de 
passaportes, estampa e encomenda de passaportes.      
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 45. 
 

46-  �1809, Junho, 17, Rio de Janeiro --- Junho, 17, Rio de Janeiro 
RECIBOS (5) o primeiro, passado por Antônio Manuel de Melo Castro e 
Mendonça; o segundo, passado pelo alferes, Jorge Manuel Correia Monteiro; o 
terceiro, passado pelo alferes, José Alves Pereira; o quarto, passado pelo alferes, 
João da Guarda Figueira; o quinto, passado pelo alferes, João Rodrigues da Pereira 
da [Silveira]; todos por terem recebido do oficial maior da secretaria de estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, José Manuel Plácido de Morais 
valores referentes pagamento das despesas da dita secretaria e ao adiantamento 
soldos dos oficiais mencionados. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 46. 
 

47-  ����1809, Junho, 18, Rio de Janeiro --- Julho, 1, Rio de Janeiro 
RECIBOS (6) o primeiro, passado pelo alferes, Rodrigues José de Sá; o segundo, 
passado pelo alferes, Luís da Costa de Olivença; o terceiro, passado pelo alferes 
Luís Bernardino de Olivença; o quarto, passado, pelo alferes, João de Sá Pereira da 
Fonseca Leitão; o quinto, passado por Francisco Manuel; o sexto, passado por 
Francisco Xavier de Noronha Torrezão; todos por terem recebido do oficial maior 
da secretaria de estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, José 
Manuel Plácido de Morais, valores referentes ao pagamento de ajuda de custo, de 
soldos adiantados, soldos atrasados e despesas da dita secretaria, nomeadamente 
uma escada e moldura de um mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 47. 
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48-  ����1809, Agosto, 12, Falmouth --- 1812, Setembro, 3 
OFÍCIOS (8) ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], José 
Joaquim da Silva Freitas; o primeiro a respeito de uma encomenda, o segundo de 
Manuel Ferreira de Andrade, informando que fazia três meses que se encontrava 
em Londres e comentando a situação do conflito entre franceses e ingleses, após a 
combinação entre Welesley e Costa; o terceiro e o quarto, do sargento-mor, Paulo 
José Viana, solicitando que fosse emitido um aviso e solicitando que se 
intercedesse a favor do amigo, Francisco de Paula, acerca do pagamento dos seus 
soldos, o quinto, de Antônio Joaquim Machado, informando a recepção da carta 
que foi entregue a Manuel Francisco; o sexto, de José de Santos Neto, informando o 
cumprimento da ordem emitida por João Lopes Baptista, que lhe mandava 
entregar a mesada na forma da lei; o sétimo, de Vicente José de Oliveira, aceitando 
o convite que lhe era feito a si e a sua família para se dirigirem à Corte e 
queixando-se dos cortes que foram feitos em seu ordenado; o oitavo, do ajudante 
de ordem de Minas, João José Maria de Brito informando a chegada à Corte do 
tenente José Manuel Pacheco, sobre quem recai queixas feitas pelo tenente 
Francisco João Baptista, preso na Fortaleza da Laje. 
Obs.: há documento em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 48. 
 

49-  �1809, Setembro, 30, Rio de Janeiro --- 1810, Março, 31, Rio de Janeiro 
RECIBOS (8) passados por Luís José da Costa Matos, por ter recebido do oficial 
maior da secretaria de estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, 
José Manuel Plácido de Morais os valores referentes ao pagamento das despesas 
da dita secretaria, nomeadamente garrafas de tinta, papel, castiçais, chaves de 
caldeiras, caldeiras, escravos de aluguel, e à atribuição de mercês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 49. 
 

50-  1809, Outubro, 2, Rio de Janeiro - 1810, Janeiro, 8, Rio de Janeiro 
RECIBOS (4) o primeiro, passado, por Francisco Xavier de Noronha Torrezão; o 
segundo, passado por José Maria de Araújo; o terceiro e o quarto, passados por 
Lourenço José Alvares dos Reis; todos por terem recebido do oficial maior da 
secretaria de estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, José 
Manuel Plácido de Morais os valores referentes ao pagamento de salários de 
oficiais da dita secretária e à encomenda de passaportes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 50. 
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51-  1810, Janeiro, 11 --- [ca. 1812] 
OFÍCIOS (3) do oficial maior da secretaria de estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, José Manuel Plácido de Morais, ao [oficial maior da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], José Joaquim da Silva Freitas; o 
primeiro, informando que remeteu ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], conde de Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro] o 
requerimento que lhe tinha sido enviado; o segundo, sobre o alvará que foi 
publicado quando ainda era secretário de Estado de Marinha e Ultramar, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho, que regulava os vencimentos dos oficiais militares 
quando se encontravam em Conselho de guerra e sobre o que se deve fazer a 
respeito de passagens, soldos adiantados ou ajudas de custo concedidos aos 
oficiais militares despachados para Lisboa; o terceiro, solicitando que fosse 
remetido um livro da colecção de leis com os alvarás que regulamentam as 
condições da ida de oficiais para Portugal.  
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 51. 
 

52-  [post. 1810, Janeiro, 13] --- [ant. 1814, Janeiro, 18] 
OFÍCIOS (3) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], conde de Galveias, 
[D. João de Almeida de Melo e Castro], ao [oficial maior da Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar], José Joaquim da Silva Freitas; o primeiro, informando a 
recepção das suas cartas e sobre o seu estado de saúde; o segundo, remetendo 
minuta de aviso e requerimento ao tesoureiro geral das tropas; o terceiro, 
informando a retirada de uma chacra. 
Anexo: aviso e escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 52. 
 

53-  1810, Janeiro, 28, Rio de Janeiro --- Fevereiro, 23, Rio de Janeiro 
RECIBOS (7) o primeiro e o sexto, passados por Manuel Mandello; o segundo, 
passado por Pedro Alexandrino de Aquino Benet; o terceiro e o quarto, passados 
por Adão Alvares; o quinto, passado por Francisco José de Paula; o sétimo, 
passado por José de Oliveira Barbosa; todos por terem recebido do oficial maior da 
secretaria de estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, José 
Manuel Plácido de Morais valores referentes ao pagamento dos soldos e despesas 
da dita secretaria, nomeadamente pastas, bancas e caldeiras. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 53. 
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54-  1810, Setembro, 5 --- 1813, Agosto, 23, Lisboa 
OFÍCIOS (9) o primeiro, informando a chegada da irmã do destinatário; o segundo, 
de J. [...] sobre a impressão dos despachos pela Gazeta, o terceiro, de Guilherme 
Cipriano de Sousa, sobre os despachos emitidos pelo príncipe regente [D. João], 
mandando que se desse deles maior publicidade e conhecimento aos ministros, 
quer residentes no Reino, como nas Cortes estrangeiras; o quarto, do director do 
laboratório químico prático, Francisco Vieira Goularte ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar], conde de Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro], 
solicitando que fosse resolvida a questão das casas para se instalar o laboratório 
químico prático, visto que as que se destinavam para tal feito já se encontravam 
alugadas, o quinto, de José Manuel da Costa Freire, solicitando que beijasse, em 
seu nome, as mãos do seu benfeitor, o [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], conde de Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro], desejando-
lhe melhoras; o sexto, de [ajudante de porteiro da Secretaria de Estado da Marinha 
e Ultramar no Rio de Janeiro, Pedro Alexandrino de Aquino Bennett], informando 
os motivos que tinha para não viajar naquele momento à Lisboa; o sétimo, de José 
Monteiro de Carvalho Oliveira, solicitando que desse protecção ao capitão tenente 
Manuel Pereira de Macedo Vasconcelos; o oitavo, de Barreto acerca do aguardente 
que tinha mandando vir do campo para fazer suas experiências de purificá-lo e 
reduzi-lo ao gosto e força do das Ilhas e solicitando os alambiques que haviam sido 
tomadas para a Ribeira; o nono, da prioreza Soror Ana Matilde de Franca e Brito a 
D. Maria do Carmo, solicitando notícias pois não havia recebido resposta à carta 
que enviara pela morte da mãe da destinatária.   
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 54. 
 

55-  [1812], Agosto, 3 --- Outubro, 17 
OFÍCIOS (4) de Inácio da Costa Quintela ao [oficial-maior da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro], José Joaquim da Silva Freitas; o 
primeiro, remetendo nota do oficial encarregado da pólvora da nau ‘‘Medusa’’,; o 
segundo, sobre o provimento de oficiais para o Algarve; o terceiro, sobre a viagem 
do bergantim ‘‘Vulcano’’ para cabo da Boa Esperança; o quarto, solicitando o envio 
de informação a quando da promoção a capitães tenentes, dos primeiros-tenentes 
da Marinha, Pio Antônio dos Santos e José Joaquim Alvares. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 55. 
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56-  1812, Agosto, 4, [Lisboa] --- 1813, Novembro, 6 
OFÍCIOS (7) ao [oficial maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], José 
Joaquim da Silva Freitas; o primeiro, de [..], solicitando o pagamento das pensões 
dos estudantes de cirugia e o envio do caixão com medicamentos, que se 
encontrava na alfândega, para o hospital militar; o segundo, do ajudante de ordens 
em diligência, João José Maria de Brito, informando que falta de 16 soldados na 
revista feita a tropa; o terceiro, de José Maria de Almeida, sobre a entrega das 
matrículas feitas pelo secretário, Félix José da Silva; o quarto, do director do 
laboratório, Francisco Vieira Goularte, sobre os dois caixões que transportavam 
vidros, enviados do real Laboratório da Casa da Moeda para o dito laboratório; o 
quinto, de [Antônio] Manuel [de Noronha], sobre o cumprimento de decreto; o 
sexto, de [oficial da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra, em 
Lisboa], José Vitorino da Costa Freire, remetendo ao [secretário de Estado do Reino 
e Mercês, ministro assistente ao Despacho e presidente do Real Erário], conde de 
Aguiar, [D. Fernando José de Portugal e Castro], uma consulta da Mesa do 
Desembargo do Passo, sobre o requerimento do desembargador e corregedor do 
bairro de Belém, Francisco Tavares de Almeida; o sétimo, do [oficial da secretaria 
de estado da Marinha e Ultramar] José Vicente de Noronha Torrezão, solicitando 
que não fosse deferido a favor da queixa do seu vizinho, alegando que este o 
deixava em desassossego com repetidos insultos. 
Obs.: Sobre José Vitorino da Costa Freire, v. AHU_ACL_CU_003, Cx. 41, D. 3306 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 56. 
 

57-  [1812]  
ESCRITOS (5) o primeiro de José Maria Bom Tempo, solicitando que o destinatário 
intercedesse pelos filhos e reclama do corte do ordenado da cadeira que o mesmo 
lecciona; o segundo, do [oficial maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], [José Joaquim da Silva] Freitas ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar, conde de Galveias (não tem no doc), D. João de Almeida de Melo e 
Castro], remetendo o expediente do dia e comunicando providências sobre a 
remessa de tabaco; o terceiro, de Silva, informando que, devido ao fato de estar na 
véspera da ida de navio para Lisboa, não podia comparecer à sua presença e 
solicitando o envio da procuração de D. Maria Benedita para Manuel José de Sousa 
Leote; o quarto de Torrezão; queixado-se do tratamento que o destinatário tem 
prestado a sua pessoa e aos requerimentos de sua família; o quinto, do [ajudante 
de porteiro da Secretaria de estado da Marinha e Ultramar, Pedro Alexandrino de 
Aquino] Bennett, solicitando a entrega de requerimento que deveria ir a consultar 
a Mesa da Consciência e Ordens. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 57. 
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58-  ����[1812]  
OFÍCIOS (5) do [oficial maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], 
Antônio Alves de Brito; o primeiro, informando sobre a saúde de sua esposa e 
solicitando que o informe se a ‘‘senhora inglesa’’ ou Jorge necessitavam de 
dinheiro; o segundo, ao conselheiro José Joaquim da Silva e Freitas sobre as ordens 
expedidas para abrirem as propostas dos postos vagos dos regimentos da Corte e 
Capitanias; o terceiro remetendo requerimento de Luís Antônio Vieira e cartas do 
bispo titular de Malaca, informando sobre a comissão dos cortes de madeiras a 
cargo do capitão tenente Filgueiras; o quarto, sobre ofício para D. Diogo de Sousa; 
o quinto, sobre os ofícios dirigidos a D. Diogo de Sousa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 58. 
 

59-  [ca. 1812] 
OFÍCIOS (4) de Pinto Guedes ao [oficial maior da Secretaria de Estado da Marinha 
e Ultramar, José Joaquim da Silva Freitas]; o primeiro, explicando os motivos por 
que a sentença do Lobo não devia ser cumprida; o segundo, restituindo aviso; o 
terceiro, solicitando que mandasse embarcar o segundo tenente, Antônio José 
Borges de Castro, na corveta ‘‘Aurora’’ ou outro navio; o quarto, sobre o convite do 
[comandante da nau Martim de Freitas], conde de Viana, [D. João Manuel de 
Meneses], para se dirigir ao a bordo da nau do seu comando para o festejo de anos 
da condessa de [Viana]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 59. 
 

60-  [ca. 1812] 
OFÍCIOS (2) do [oficial maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], José 
Joaquim da Silva Freitas; o primeiro, ao sargento --- mor, Tomás Gonçalves Mago, 
solicitando o envio de um papel contendo os nomes das sobrinhas e filhas da 
senhora D. Isabel Perpétua para lavrar decreto que está autorizado expedir em seu 
favor; o segundo, sobre a desembargo da nau ‘‘Rainha dos Anjos’’ que seguia 
viagem para Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 60. 
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61-  ���� [ca. 1812] 
OFÍCIOS (7); o primeiro, de Fernando Carneiro Leão a Manuel José Guimarães e 
Freitas, solicitando que o destinatário apresentasse o portador e o seu 
requerimento José Joaquim da Silva Freitas; os outros ao [oficial maior da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], José Joaquim da Silva Freitas, sendo 
o segundo, de Joaquim Moura Gonçalves Palhais, sobre o requerimento dirigido ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], conde de Galveias, [D. João de 
Almeida de Melo e Castro]; o terceiro, do oficial maior da secretaria de estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, José Manuel Plácido de Morais, 
sobre o alvará de 22 de Abril de 1808 que determinava a criação do Conselho da 
Fazenda; o quarto, de Felisberto Inácio Januário Cordeiro, queixando-se do 
despacho desfavorável em relação ao requerimento que dirigiu ao príncipe regente 
[D. João] e solicitando que o dito oficial maior interceda por ele de modo a obter 
despacho favorável; o quinto, de D. Ana Maria Antónia de Sousa Vilhena de 
Montaury, remetendo requerimento; o sexto, de Antônio Alvares de Brito, 
remetendo requerimento do seu sogro; o sétimo, do conde de Cavaleiros, [D. 
Gregório José Antônio Ferreira de Eça e Meneses], informando que José Pedro de 
Aguiar leva uma carta de recomendação, assinada pelo destinatário; o oitavo, de 
José de Aquino Guimarães e Freitas, informando que remeteu ao irmão Manuel 
papéis de um sargento-mor graduado 
Anexo: ofício,  
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 61. 
 

62-  1813, Fevereiro, 6 --- Novembro 20 
OFÍCIOS (4) ao senhor conselheiro [oficial maior José Joaquim da Silva Freitas]; o 
primeiro, de Camilo Martins Laje, informando o conselheiro sobre a saída de uma 
embarcação para Lisboa e de que Lord Strangford estava ciente disso; o segundo e 
o terceiro, de Baptista, um agradecendo os despachos favoráveis dados aos seus 
dois afilhados, coronel e alferes, remetendo requerimento do segundo tenente, 
Teodoro da Costa Chaves, outro, informando que, apesar do seu estado de saúde 
precário, iria fazer o possível para lhe enviar os papéis solicitados; o quarto, sobre 
os dois avisos lavrados e expedidos pela repartição da Marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 62. 
 

63-  ���� [1813], Maio, 29, [Rio de Janeiro] --- [1813] 
OFÍCIOS (5) o primeiro de Silva, informando que estavam entregues as ordens que 
se expediram para o corte das madeiras, sobre o aviso referente a escuna ‘‘El 
Carmem’’; o segundo, agradecendo a estadia; o terceiro, de Torrezão, informando 
que tinha sido entregue a carta e que seria cumprida a ordem em toda a sua 
extensão; o quarto, de Francisco Lopes de Sousa, solicitando que se encarregasse 
de participar ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], conde de Galveias, 
[D. João de Almeida de Melo e Castro] a data em que teria tudo pronto para a sua 
visita; o quinto, de Teresa da C. de Almeida, remetendo um memorial no qual o 
autor solicita não ser incluído no recrutamento das milícias pelas razões alegadas 
no próprio documento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 63. 
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64-  1813, Novembro, 15 --- 1818, Junho, 1 
OFÍCIOS (4) e ofício (minuta) o primeiro de [..], sobre um requerimento; segundo, 
de Antônio Félix da Fonseca ao [governador do Reino e secretário dos Negócios da 
Guerra, Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], remetendo 
relações de pessoas credoras do Arsenal Real da Marinha pela venda de géneros de 
1808 a 1813; o terceiro, de Antônio sobre o requerimento do correio da secretaria de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos, Vicente Pedro da 
Silva, enviado pelo correio da repartição da Marinha para a dita secretaria; o 
quarto, do [governador do Reino e secretário dos Negócios da Guerra, Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar], Antônio de Araújo de Azevedo, remetendo requerimento do 
ajudante do porteiro da secretaria de estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, José Licio Passedonio Massa; o quinto, a Lourenço Antônio de 
Araújo, solicitando que ficasse uma lacuna no Livro de registos para poderem ser 
posteriormente registradas as minutas e ofícios que tinha em mãos pois não seria 
possível fazê-lo no momento. 
Anexo: relações, requerimentos, certidões, atestados, lembrete e ofício,  
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 64. 
 

65-  1821, Março, 20 --- 1838, Janeiro, 4 
OFÍCIOS (2), ofício (minuta) e ofício (cópia) o primeiro para Pedro João Tomas, 
informando que todo o papel que fosse comprado para gasto da secretaria da 
[Marinha e Ultramar] devia ser fabricada no Reino; segundo, do capitão tenente, 
João Jorge Bartolani, ao [secretário de Estado da Guerra, interino da Marinha e 
Ultramar e ministro assistente ao despacho], conde de Subserra, [Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte Real], informando a recepção do aviso e da cópia do 
decreto que nomeava o tenente-coronel do Real Corpo dos Engenheiros, Frederico 
Luís Guilherme Varnhagem, para o posto de administrador dos Pinhais Reais; o 
terceiro, remetendo o oficio do cônsul de Portugal em Bristol, Antônio [Bar...] de 
Mascarenhas acerca de problemas com documentos dos navios mercantes 
portugueses que se apresentam em portos estrangeiros; o quinto, de Antônio José 
Maria Campêlo, sobre a ordem emitida pela rainha [D. Maria II], mandando que 
todos os empregos e ofícios que tivessem salário certos ou emolumentos, pagariam 
direitos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 65. 
 

66-  ���� [post. 1821, Abril, 25] --- 1855, Novembro, 6  
INFORMAÇÕES (8) a primeira, sobre os cargos atribuídos ao oficial José Joaquim 
da Silva Freitas até chegar a oficial maior da secretaria de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos; a segunda, sobre um requerimento remetido ao 
príncipe regente, [D. João]; a terceira (minuta), informando a chegada do rei, D. 
João VI e de sua família a [Lisboa]; a quarta, sobre frases traduzidas de francês 
para português; a quinta, mandando cumprimentar o ‘‘monsieur le marquis’’; a 
sexta, contendo lista de consultas emitidas aos Conselhos da Marinha, da Guerra e 
Ultramarino; a sétima, contendo mapas sobre a conta corrente do cofre da 
administração dos reais pinhais de Leiria nos anos de 1824 e 1825, a oitava, para o 
conselho sobre ofício e relatório. 
Anexo: ofícios, informação, mapas 
Obs.: há documentos sem data. Há documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 66. 
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67-  [1821] 
CARTA de nomeação, nomeando o frei Francisco de São Luís para coadjutor 
interino e sucessor do bispo de Coimbra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 67. 
 

68-  [post. 1821] --- [ant. 1826, Fevereiro, 10] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. João VI]; o primeiro, de D. Ana Cândida Maria 
Sá, viúva do oficial da secretaria dos Negócios da Marinha e Ultramar, José 
Anastácio da Costa e Sá, solicitando a mercê de metade do ordenado que usufruía 
o seu marido; o segundo, dos oficiais supranumerários da secretaria de estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, Germano Alexandre de Queirós Ferreira e 
Antônio Maria Moreira, solicitando serem reintegrados na dita secretaria, de 
acordo com o decreto de 12 de Junho de 1822; o terceiro, do mestre do navio inglês 
‘‘Emiline’’ William Tucker solicitando uma portaria que lhe permita sair sem 
impedimento das torres da barra; o quarto, do mestre do navio inglês ‘‘Belle’’ 
William Bodan, solicitando uma portaria que lhe permita sair sem impedimento 
das torres da barra; o quinto, de D. Maria Rila Leigbl, solicitando a mercê de 
metade do ordenado que usufruía o seu pai, ex-oficial da secretaria dos Negócios 
da Marinha e Ultramar, Sebastião José Leilgeb; o sexto, do correio da secretaria dos 
Negócios da Marinha Manuel José Pereira, solicitando a mercê de assentar praça 
de correio a seu filho, José Pereira de Oliveira; o sétimo, do conselheiro e oficial 
maior da secretaria de estado dos Négocios da Marinha e Ultramar, José Joaquim 
da Silva Freitas, solicitando despacho dos requerimentos que fez subir à presença 
do rei [D. João VI], através do [secretário de Estado da Guerra, interino da Marinha 
e Ultramar e ministro assistente ao despacho], conde de Subserra, [Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte Real] em que pedia, que enquanto não fosse empregado 
noutro serviço, lhe fosse atribuído o salário de que usufruía como oficial maior; o 
oitavo, do correio da secretaria de estado dos Negócios da Marinha, Joaquim José, 
solicitando, em atenção aos seus serviços, que fosse atribuída à sua filha, Joaquina 
Felícia, uma pensão de esmola; o nono, de José Marins da Cruz, solicitando o posto 
de correio da secretaria de estado da Marinha e Ultramar.  
Anexo: lembretes, ofícios, requerimentos, atestados, carta, requerimento, decretos e 
declarações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 68. 
 

69-  1822, Novembro, 4, Lisboa --- 1828, Dezembro, 16, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) o primeiro do director geral dos Correios, [José] Barreto Gomes, ao 
oficial maior da secretaria Negócios da Marinha e Ultramar, Manuel de José Maria 
da Costa e Sá, sobre o juramento que deviam fazer todos os oficiais da dita 
repartição; os restantes são do oficial maior da secretaria Negócios da Marinha e 
Ultramar, Manuel de José Maria da Costa e Sá; o segundo, sobre os extractos de 
papeis que deviam ser remetidos a secretaria de estado da Marinha e Ultramar; o 
terceiro e quarto, sobre orçamento de artigos e ordenado do intendente da Marinha 
da cidade do Porto, pagos pela mesma secretaria. 
Anexo: informação e relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 69. 
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70-  1825, Janeiro, 1 --- [1829] 
MAPAS (5) os quarto primeiros, da conta corrente dos géneros pertencentes à 
administração dos pinhais reais de Leiria; o quinto, do orçamento das quantias que 
se julgavam necessárias para suprir as despesas da secretaria de estado da Marinha 
e Ultramar no ano de 1829. 
Anexo: ofício e relação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 70. 
 

71-  [ant. 1826, Agosto, 9] --- [ant. 1826, Agosto, 30] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. João VI] e a princesa regente [D. Isabel Maria]; o 
primeiro, do capitão Schaw, solicitando que fosse feita uma vistoria ao navio 
dinamarquês Haabet do seu comando; o segundo e o terceiro, do tenente, Silvestre 
Franco, solicitando a graça de poder usufruir do empréstimo de toneis, 
pertencentes ao Arsenal real; o quarto, do primeiro-oficial da secretaria da sub-
inspeção do correio, José Maria Pereira Bravo, solicitando o posto de oficial 
ordinário da secretaria de estado dos Negócios da Marinha; o quinto, do agente, 
José de Matos Carvalho, solicitando que se mandasse ao porteiro da secretaria de 
estado dos Negócios da Marinha, que não impedisse ao requerido de tirar cópia de 
uma pauta que continha a importância dos emolumentos pagos na dita secretaria; 
o sexto, de Sebastiana Micaela, solicitando que fosse feita justiça contra a pessoa 
responsável pela morte do seu irmão, João Paulo Cardoso. 
Anexo: lembrete e requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 71. 
 

72-  1837, Junho, 10 
CERTIDÃO certificando o pagamento da quantia de 405. 000 réis que recebeu o 
almoxarife recebedor e pagador da Fazenda Pública, Antônio José Pimentel do 
tesoureiro interino da bula da cruzada e tenente, Manuel Pires de Sacramento, por 
ordem régia.  
AHU_CU_Reino, Cx. 174, pasta 72. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 175 (1794-1813) 
N.º de pastas descritas: 25 
Assuntos: degredo, navios para o Brasil; peste, guarnição de tropas; nomeação de oficiais 
para naus; entrada e saída de navios no porto de Belém; tratado de paz; Real fábrica das 
sedas; da Cordoaria; entrada e saída de navios ingleses; revolta no Mazagão; resgate dos 
cativos de Argel; prisioneiros franceses; contrato do Tabaco; pensões para viúvas. 
 

1-  1794, Janeiro, 7 – Dezembro, [Lisboa] 
AVISOS (30) para o [conselheiro de Estado e governador das Armas da Corte], 
duque de Lafões, [D. João Carlos de Bragança Sousa Ligne Tavares Mascarenhas 
da Silva], sendo o principal autor o [secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, tratando dos seguintes assuntos: 
informando nomeações de oficiais e soldados para guarnecer fragata Vênus, 
fragata Golfinho, bergantim Falcão, nau Rainha; guarnição de tropas para navios, 
entre eles a nau São Sebastião; sobre a transferência do cabo de esquadra José 
Leocádio para o corpo da Marinha, com praça de sargento; remetendo relações de 
soldados dos Regimentos do Lippe, Castelo de Vide, da Armada, da Cavalaria do 
Cais, da Cavalaria de Alcântara, entre outros regimentos, todos condenados em 
Conselho de Guerra com pena de degredo para a Índia e Moçambique; envio de 
presos para o Arsenal da Marinha e para o degredo no ultramar, entre eles, José 
Maria de Sousa Fragoso, condenado ao degrendo na Índia; remetendo o sumário 
da devassa dos acontecimentos sucedidos a bordo da fragata Príncipadre  
Anexo: relações.  
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 1. 
 

2-  1794, Janeiro, 23 – Novembro, 19, [Lisboa] 
AVISOS E OFÍCIOS (7) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sendo os seis primeiros ao [governador e 
capitão-geral do Algarve] conde de Vale de Reis, [Nuno José Fulgêncio Agostinho 
João Nepomuceno de Mendonça e Moura], e o último ao conde Regedor, sendo os 
principais assuntos: remetendo relações de soldados dos Regimentos deste Reino, 
todos condenados em Conselho de Guerra com pena de degredo para Índia e 
Moçambique; solicitando 150 algarvios para o trabalho da ribeira das naus; sobre o 
envio do porta-bandeira do regimento de Infantaria de Lagos, Antônio José 
[Ágoas] para o degredo; acusando o recebimento de caixa de tabacos palilhos, e 
referindo que é necessário se castigar os algarvios que desertaram do serviço do 
Arsenal da Marinha; sobre as medidas aprovadas pelo príncipe regente para que 
os doentes das esquadras que cruzam o Estreito [de Gilbratar] se curem na praça 
de [Lagos]; sobre a suspensão de Bernardo Manuel de Vasconcelos, chefe de 
divisão da Armada Real, embarcado na nau Infante D. Pedro. 
Anexo: relação 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 2. 
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3-  1794, Janeiro, 29 – Agosto, [Lisboa] 
DECRETO (minuta) do príncipe regente [D. João] determinando que se concedam 
tenças as viúvas de maridos falecidos enquanto estava no Real Serviço, e que tal 
caso não sirva de exemplo para pedidos semelhantes. 
Anexo: aviso, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 3. 
 

4-  1794, Fevereiro, 5 – Outubro, 23, [Lisboa], Queluz 
AVISOS (4) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro ao marquês estribeiro-mor, [marquês de Marialva, D. 
Diogo José Vito de Meneses Noronha Coutinho], sobre entrega de pertences a 
viúva de Manuel Simões; para que se recolha da torre de Belém o capitão de 
fragata José Maria de Medeiros; para que os navios que entrem no porto de Lisboa 
saiam sem a dependência do despacho da Torre de Belém; e para que navios 
ingleses saiam da barra sem dependência de despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 4. 
 

5-  ����1794, fevereiro, 17 – outubro, [Lisboa] 
AVISOS (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro ao [secretário de Estado da Fazenda e presidente do 
Real Erário], marquês mordomo-mor, [marquês de Ponte de Lima, D. Tomás 
Xavier de Lima Teles da Silva], dispensando a presença de um segundo cirurgião 
no navio dos contratadores gerais do tabaco que vai para Bengela e Madrast; 
proibindo que embarcações portuguesas passem ao Mazagão por conta de uma 
revolta naquela província; e sobre as medidas a serem tomadas com 6 prisioneiros 
franceses detidos na Torre de Belém, referindo o apresamento de um navio 
português vindo do Rio de Janeiro por uma embarcação francesa. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 5. 
 

6-  [post. 1809] – 1814, Janeiro, 3, [Lisboa] 
AVISOS, OFÍCIOS E LEMBRETES (34) do [governador do Reino e secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, da Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, para Manuel Policarpo da Guerra 
Quaresma, [juiz do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, José 
Joaquim da Rosa Coelho, Jorge Martins, entre outros, sobre: consultas a Junta da 
Fazenda da Marinha, madeira vinda do Brasil para conserto de embarcações, 
pedidos de proprietários de navios, um deles destinado a Pernambuco que solicta 
a venda de 6 barris de pólvora; pedido dos contratadores do Tabaco; 
requerimentos diversos solicitando cargos, pensões e ajudas de custo para 
retornarem às suas pátrias; o envio de rações diárias para os algarvios que 
trabalham no Arsenal da Marinha e no do Exército, entre outras matérias.  
Obs.: minutas, cópias e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 6. 
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7-  ���� 1813, Fevereiro, 1 - 24, [Lisboa] 
AVISOS (22) do [governador do Reino e secretário dos Negócios Estrangeiros, da 
Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá 
e Resende, para D. José Maria de Almada, Teodoro José Laurentino, José Joaquim 
da Rosa Coelho, Gregório de Moraes e Castro, José Jacinto Ferreira Picão, entre 
outros, sobre: o recebimento de fardamentos para presos sentenceados ao degredo; 
respostas a requerimentos e representações de presos sentenciados, entre eles José 
Bernardo de Meireles; sobre a permissão para que os presos sentenceados ao 
degredo para Cabo Verde e Cachéu levem suas mulheres; ordenando o embarque 
imediado de José Martins para cumprir seu degredo; ordenando que o soldado 
Miguel de Brito não seja já remetido ao seu destino de degredo; ordens aos 
comandantes de embarcações para darem comboio aos navios de comércio que 
partem para o Brasil; concedendo permissão para que Teresa Maria acompanhe 
seu marido, João José Lourenço, que vai servir em Cabo Verde; libertando Vicente 
da Costa Ramos; sobre as providências a serem dadas para a partida de certo 
número de oficiais da Marinha que deveriam ir servir nas barcas pontaneiras 
adidas ao exército; entre outras matérias. 
Anexo: lembrete. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 7. 
 

8-  ����1813, Março, 7-31, [Lisboa] 
AVISOS (21) do [governador do Reino e secretário dos Negócios Estrangeiros, da 
Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá 
e Resende, tendo como principais destinatários Teodoro Laurentino, Jorge Martins, 
José Jacinto Ferreira Picão e Carlos [Félix Geraldes] May; sobre o requerimento do 
proprietário do navio Vitória de Portugal que segue para o Rio de Janeiro; sobre a 
reforma de Bonifácio Martins de Almeida; participando o avistamento de uma 
embarcação francesa [o Invencível de Bayona] próxima ao porto; solicitando 
pareceres para requerimentos e representações diversos, entre eles o de Martinho 
José Ferreira Lobo, D. Aurélia Joaquina da Guerra e Sousa e de Antônio Manuel de 
Sá e Almeida; informando nomeação para cargo; informando mudança na data da 
execução da pena de morte do soldado Manuel Cristóvão; ordenando que não se 
ponha impedimento ao desembarque de Francisco Monteiro Pinto que vem da 
Corte do Rio de Janeiro.  
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 8. 
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9-  1813, Abril, 2 – 12, [Lisboa] 
AVISOS, OFÍCIOS (14) do [governador do Reino e secretário dos Negócios 
Estrangeiros, da Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, tendo como principais destinatários José 
Martim, desembargador José Rodrigues Ribeiro César, José Rebelo Palhares, João 
Manuel Guerreiro de Amorim, tratando de respostas a requerimentos e 
representações, procedimentos com embarcações que estão no porto, e ordenando 
a Real Junta da Fazenda efetuar pagamentos. 
Anexo: lembrete. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 9. 
 

10-  1813, Abril, 16 – 30, [Lisboa] 
AVISOS (14) do [governador do Reino e secretário dos Negócios Estrangeiros, da 
Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá 
e Resende, tendo como principais destinatários Cipriano Ribeiro Freire, Pedro 
Duarte da Silva, James Scarnichia, Jorge Martins, José Rebelo Palhares, João dos 
Matos Vasconcelos Barbosa de Magalhães, tratando de respostas a requerimentos e 
representações, ordenando a Real Junta da Fazenda efetuar pagamentos, ordens 
para a Torre de Belém sobre a entrada de navios, mandando publicar na gazeta de 
Lisboa uma portaria que deverá ser cumprida pela comissão do resgate dos cativos 
de Argel; sobre um religioso espanhol, frei João Dias Leal, que vai embarcar como 
capelão de navio português; e sobre uma devassa tirada por conta do ocorrido no 
iate Santa Ana. 
Anexo: lembretes. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 10. 
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11-  1813, Maio, 1 – 12, [Lisboa] 
AVISOS (18) do [governador do Reino e secretário dos Negócios Estrangeiros, da 
Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá 
e Resende, tendo como principais destinatários: João dos Matos Vasconcelos 
Barbosa de Magalhães, Rodrigo Borba Correia, Carlos Stuart, Val Robson, o 
almirante Martin, Teodoro José Laurentino, o guarda-mor da Saúde, Cipriano 
Ribeiro Freire,tratando sobre a barca de água do Arsenal da Marinha; remetendo 
mapa, remetendo parecer a Junta da Fazenda da Marinha; sobre pedidos de presos 
destinados ao degredo, entre eles, Antônio Freire Cortes; remetendo o 
requerimento do negociante da praça de Lisboa, Jacinto José Dias de Carvalho, 
para ser apreciado; ordenando a Torre de Belém que permita a saída da galera 
portuguesa Feliciade, visto sua tripulação estar sadia; navios, ordenando que se 
facilite na Real Fábrica de Seda e entregue a um oficial da Secretária da Marinha, as 
sedas que ele pedir; sobre a partida da fragata Pérola para Argel; rdenando que 
Junta de Comércio dê um parecer sobre o requerimento de Caetano Martins da 
Cunha; sobre o empréstimo concedido a cidade do Porto para auxiliar a conclusão 
da paz com as potências berberescas. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 11. 
 

12-  1813, Maio, 15 – 31, [Lisboa] 
AVISOS (27) do [governador do Reino e secretário dos Negócios Estrangeiros, da 
Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá 
e Resende, tendo como principais destinatários: almirante Martins, José Jacinto 
Ferreira Picão, o tenente da Armada Real, Teodoro José Laurentino, José Rebelo 
Palhares, Miguel Joaquim Caldeira de Pina Castelbranco, ordenando que se remeta 
ofício do guarda-mor dos navios da Índia, que se dê resposta a requerimentos e 
representações, entre elas a de Manuel de Sousa, Francisco Joaquim, José Manuel 
de Lima, Plácido José Batista Pedroso; que se dê informações sobre os navios que 
entrem e saem dos Açores; sobre pedido de presos sentenciados para o degredo; 
ordenando que se recolha o conhecimento de cem réis passados a favor de 
Henrique Teixeira de Sampaio. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 12. 
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13-  ���� 1813, Junho, 1 – 14, [Lisboa] 
AVISOS e ESCRITOS (20) do [governador do Reino e secretário dos Negócios 
Estrangeiros, da Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, tendo como principais destinatários: almirante 
Martim, José Jacinto Ferreira Picão, José Rebelo Palhares, Jorge Martim, tratando 
sobre ordens a Junta Real da Fazenda da Marinha, resposta a requerimentos e 
representações, regulando o comércio de carnes, trigo e cevada com Marrocos feito 
pelo negociante José Manuel de Lima, remetendo mapa com passageiros que 
vieram do Brasil, pedido para desembarque, ordens para a Torre de Belém, para 
que o navio inglês São Jorge não saia do porto. 
Anexo: mapas, lembretes e cartas (minutas) 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 13. 
 

14-  1813, Junho, 15 – 30, [Lisboa] 
AVISOS e ESCRITOS (20) do [governador do Reino e secretário dos Negócios 
Estrangeiros, da Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, tendo como principais destinatários: Antônio 
Maurício Mascarenhas Mancelos, almirante Martim, à Real Junta do Comércio, 
sobre resposta a requerimentos e representações, sobre pólvora que os navios vão 
precisar para o dia da procissão de corpo de Deus, empréstimo para expedição as 
potências Barbarescas, autorização para saída de navio, remessa de gêneros  para 
sustento do Exército, providências do Conselho do Almirantado para prevenir a 
peste entre 1800 e 1804. 
Anexo: lembretes e cartas (minutas). 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 14. 
 

15-  ���� 1813, Julho, 1 – 14, [Lisboa] 
AVISOS e ESCRITOS (28) do [governador do Reino e secretário dos Negócios 
Estrangeiros, da Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, tendo como principais destinatários: o 
almirante Martim, a Junta da Fazenda da Marinha, Pedro de Mariz de Sousa 
Sarmento, o juiz do Arsenal da Marinha Carlos [Félix Geraldes] May, Teodoro José 
Laurentino, ordenando que se prepare a corveta Mercúrio para partir ao Rio de 
Janeiro, que se faça o conserto das embarcações guarda-costa que estão ancoradas 
em Belém, o estabelecimento de uma real fábrica de cordoaria em Peniche, 
resposta a requerimentos e representações, paz com reino de Argel. 
Anexo: lembretes. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 15. 
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16-  1813, Julho, 15 – 30, [Lisboa] 
AVISOS e PORTARIAS (24) do [governador do Reino e secretário dos Negócios 
Estrangeiros, da Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, tendo como principais destinatários: Jorge 
Martim, Pedro Duarte da Silva, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar], conde das Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro], sobre 
resposta a requerimentos e representações, solicitando resposta de parecer e 
informação sobre requerimento, desembarque de passageiros vindos de Macau, 
medidas de conservação de saúde aos navios que entram no porto de Lisboa. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 16. 
 

17-  ����1813, Agosto, 1 – 15, [Lisboa] 
AVISOS, OFÍCIOS e ESCRITOS (22) do [governador do Reino e secretário dos 
Negócios Estrangeiros, da Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, tendo como principais destinatários: 
Antônio Pio dos Santos, Jorge Martim, Junta da Fazenda da Marinha, Rodrigo 
Borba Correia Alardo, José Joaquim da Rosa Coelho, sobre os principais assuntos: 
embarque de tripulação, solicitando empréstimo de embarcação para o transporte 
em procissão da imagem de Nossa Senhora do Rosário do Barreiro, permitindo o 
desembarque imediato de José Coelho Guimarães e família, vindos de 
Pernambuco; ordenando que as embarcações portuguesas coloquem bandeiras e 
dêem salva de tiros para comemorar o aniversário do príncipe regente do Reino 
Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, embarcações vindas de Cádis com possíveis 
doenças, solicitando relação de funcionários do Arsenal Real da Marinha. 
Anexo: lembretes. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 17. 
 

18-  1813, Agosto, 16 – 31, [Lisboa] 
AVISOS, OFÍCIOS e ESCRITOS (28) do [governador do Reino e secretário dos 
Negócios Estrangeiros, da Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, tendo como principais destinatários: José 
Botelho Moniz da Silva, José Rebelo Palhares, Antônio José de Carvalho, Antônio 
Félix da Fonseca, Francisco Antônio Ferreira, sobre peças de artilharia para o 
Exército, embarque de militares em comissão, necessidade de equipamentos para 
embarcações, remetendo tratado de Paz e Amizade com o Reino de Argel, resposta 
a requerimentos e representações, prisioneiros franceses em presídios da Marinha. 
Anexo: lembrete. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 18. 
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19-  1813, Setembro, 4 – 29, [Lisboa] 
AVISOS, OFÍCIOS e ESCRITOS (22) do [governador do Reino e secretário dos 
Negócios Estrangeiros, da Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre para o Erário Régio efectuar 
pagamentos, sobre a descoberta da febre-amarela em Gibraltar pelo cônsul 
português naquela praça, remetendo requerimentos para emitir parecer, concessão 
de licença. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 19. 
 

20-  1813, Outubro, 2 – 15, [Lisboa] 
PORTARIAS, AVISOS e OFÍCIOS (17) do [governador do Reino e secretário dos 
Negócios Estrangeiros, da Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, solicitando ao Conselho da Fazenda 
incluir na folha de pagamento um religioso da Congregação Terceira da Ordem da 
Penitência que trabalha como Lente da cadeira de língua árabe no convento de N. 
Sra. de Jesus de Lisboa, manda soltar preso, remeter requerimento para que se dê 
parecer, dá destino ao espólio do falecido religioso na Torre de Belém, navios 
portugueses que seguiam para Génova estivessem sob a protecção de comboio 
inglês. 
Anexos: listas e lembretes. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 20. 
 

21-  1813, Outubro, 18 – 30, [Lisboa] 
PORTARIAS, AVISOS e OFÍCIOS (18) do [governador do Reino e secretário dos 
Negócios Estrangeiros, da Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, informando e remetendo requerimentos 
para emitir parecer, nomeando tripulação de navios, solicitando remessa de 
marinheiros de portos do Minho para Lisboa, remessa de carga para a charrua 
Princesa. 
Anexos: listas e lembretes. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 21. 
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22-  1813, Novembro, 3 – 15, [Lisboa] 
OFÍCIOS, PARECERES e AVISOS (10) do [governador do Reino e secretário dos 
Negócios Estrangeiros, da Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre um caso de insubordinação em 
navio, remessa de preso para o presídio do Limoeiro, remetendo requerimento 
para emitir parecer, respondendo representação de comerciante estabelecido em 
comissão para os negócios com Argel, para matricular aluno na Academia Real da 
Marinha. 
Anexo: sobrescrito, parecer. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. Documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 22. 
 

23-  1813, Novembro, 18 – 29, [Lisboa] 
OFÍCIOS, PARECERES e AVISOS (20) do [governador do Reino e secretário dos 
Negócios Estrangeiros, da Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, remetendo requerimento e representação 
para emitir parecer, para que a Junta da Fazenda emita parecer sobre a quantidade 
e qualidade da madeira necessária para construção de uma nau, para fragatas se 
armarem em guerra, sobre fragata inglesa que deve fazer quarentena e nega ter 
passado em Gibraltar, transporte de aguardente para os portos da Espanha, ordena 
que se paga a carne que se tem tomado para o Arsenal da Marinha.  
Anexo: lembretes, consulta (cópia). 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 23. 
 

24-  ���� 1813, Dezembro, 1 – 15, [Lisboa] 
AVISOS, ESCRITOS e OFÍCIOS (16) do [governador do Reino e secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, da Guerra e da Marinha e Ultramar], conde da 
Feira, [D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], sobre o 
transporte de engenheiros do Exército, mandando soltar militar preso no Arsenal 
da Marinha, ordenando que o correio marítimo S. Boa Ventura se coloque pronto 
para partir ao Rio de Janeiro, dois navios carregados de géneros e dinheiro 
pertencentes ao comissariado com destino para o Exército de operações, 
representação de negociantes para seguir viagem para Macau. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 24. 
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25-  ����1813, Dezembro, 16 – 31, [Lisboa] 
AVISOS (26) do [governador do Reino e secretário dos Negócios Estrangeiros, da 
Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá 
e Resende, sobre comboio para navios carregados com gêneros para o Exército, 
regresso do governador interino das Ilhas de Cabo Verde, viagem do mestre da 
Real Fábrica de Seda para o Rio de Janeiro, requerimento de comerciante para 
trazer carne fresca dos Açores. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 175, pasta 25. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 177 (1799-1824) 
Nº de pastas descritas: 13 
Assuntos: movimentação de embarcações entre Lisboa e o Mediterrâneo; entre Lisboa e as 
colonias; correspondência com governadores do Pará, Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro, 
Pernambuco, muitas vezes envolvendo envio de minerais e plantas para o Museu ou para o 
Jardim Botânico, enviadas/recebidas pelos naturalistas Domingos Vandelli e Alexandre 
Rodrigues Ferreira; cuidados contra a peste que grassava no Mediterrâneo a partir dos 
portos da África; questões com Tânger e Argélia; defesa de corsários franceses e espanhóis 
em torno de Gibraltar e do Algarve; chegada de linho e outros materiais para a Cordoaria da 
Junqueira; correspondência com governadores e outras autoridades das ilhas de Cabo Verde, 
da Índia e de Moçambique. 
 

1-  ����1799, Janeiro, 23 – Junho, 30, [Lisboa] 
ESCRITOS, AVISOS (minutas) e LEMBRETES (27) do [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] ao 
[oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João Filipe da 
Fonseca, sobre, entre vários assuntos, da competência daquela secretaria, 
questões com o Conselho do Almirantado sobre movimentação de navios, 
promoção de oficiais e outras; com a Junta da Fazenda; providência a serem 
tomadas pelo Arsenal da Marinha; verificação de papéis de Pernambuco; 
elaboração de um mapa geral dos regimentos regulares de artilharia, 
cavalaria e infantaria; ordens para a intendência da Marinha; 
correspondência com o governador de Angola, do Pará, da Bahia (sobre 
estabelecer companhia para explorar minas de cobre e ferro naquela 
capitania), com o bispo do Rio de Janeiro, com o governador da Índia; prisão 
de marinheiros em bairros de Lisboa; preparação das barcas canhoeiras para 
sinais de alerta, sobretudo no Algarve. 
Obs.: do punho do secretário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 177, pasta 1. 
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2-  ����1799, Julho, 1 – 31, [Lisboa] 
ESCRITOS, AVISOS (minutas) e LEMBRETES (33) do [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] ao 
[oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João Filipe da 
Fonseca, sobre, entre vários assuntos da competência daquela secretaria, 
partida de navios para os portos do Brasil, inclusive uma de carregamento de 
sal para Pernambuco; ordens ao Conselho do Almirantado sobre 
movimentação e apreensão de embarcações em geral; ordens ou 
correspondência administrativa com Inspetor do Arsenal e ao intendente da 
Marinha e Junta da Fazenda; remessas de minerais por Domingos Vandelli; 
prisões de marinheiros na Trafaria e Limoeiro; farinhas trazidas para Lisboa 
por navio hamburguês; cuidados que os navios portugueses que sairiam de 
Valença deviam ter com franceses e argelinos nas costas de Espanha; 
apreensão de corsário espanhol; ordens ao corregedor do Porto para a saída 
de barcos com sal e trigo para Viana e Caminha; ordens para a Cordoaria 
sobre filatura de algodão; cuidados para com as embarcações vindas de 
Marrocos por causa da peste; obras do porto de São Martinho; ida do 
príncipe regente [D. João)] ao Museu para ver o salitre e outros objetos recém 
chegados, entre elas, a pólvora de Pernambuco; correspondência com 
governadores de Bahia, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, Paraíba, Cabo 
Verde; sobre os pinhais de Leiria; ordens para a Junta do Proto-Medicato 
sobre remédios e a falta de boticas em Cabo Verde; proteção das costas 
brasileiras contra os corsários franceses; a situação da esquadra portuguesa 
comandada pelo marquês de Nisa [D. Domingos Xavier de Lima] que se 
achava no Mediterrâneo; desembarque de espécies para o Jardim Botânico; 
elogios à conduta dos portugueses em Tripoli. 
Anexo: carta régia (minuta), requerimento (minuta). 
Obs.: do punho do secretário; documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 177, pasta 2. 
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3-  ����1799, Agosto, 2 – 31, [Lisboa] 
ESCRITOS, AVISOS (minutas) e LEMBRETES (44) do [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] ao 
[oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João Filipe da 
Fonseca, sobre, entre vários assuntos da competência daquela secretaria, o 
relatório feito pelo o tratado de paz com Tripoli; as notícias enviadas pelos 
cônsules portugueses em Tanger e em Cádis; as amostras de ferro do Rio de 
Janeiro para o Museu; as ordens ao Conselho do Almirantado; um desertor 
de regimento de Olinda, Pernambuco; correspondência com bispo do Rio de 
Janeiro, com o vice-rei, sobre aumento das rendas reais no Brasil; as igrejas 
dos domínios ultramarinos enquanto pertencentes ao Mestrado da Ordem de 
Cristo; redação de carta régia para o governador da Bahia extensiva a todos 
os das demais capitanias sobre o subsídio literário e escolha e nomeação de 
professores; orientações aos intendentes da Marinha de Bahia e Pernambuco; 
carta de Walpole sobre a necessidade do impedimento de divulgação de 
livros e papéis que passam causar danos ao país; ordens para rigoroso exame 
a cuidados com navio americano e francês; carta circular aos bispos do Brasil 
sobre as escolas menores, menos Goiás e Mato Grosso, onde seria para os 
governadores, visto não haver ali bispados; providências nos portos contra a 
peste vinda do Marrocos; o conhecimento de contas que vieram do Pará, 
Maranhão e Bahia; o artista inglês Wheelhowe que trabalha na fábrica de 
Tomar; a chegada de caixão da planta, semelhante ao linho, vinda do Piauí; 
carta ao Inspetor da Cordoaria, Pedro de Mariz e Dr. [naturalista] doutor 
Alexandre [Rodrigues Ferreira] sobre plantas medicinais; pedidos de hábitos 
da ordem de Cristo; professores da Academia da Marinha; retirada do cônsul 
Colaço de Tanger para algum porto da Espanha, por causa da peste; 
sugestões para a escolha de melhores ministros para a administração; preços 
dos gêneros vindos das Ilhas de Cabo Verde e sobre os navios que lá iriam 
buscar o milho, carnes salgadas e cavalos; permissão para 30 noviços irem 
para o Brasil para as missões junto aos índios. 
Anexo: ofício. 
Obs.: do punho do secretário; documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 177, pasta 3. 
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4-  1799, Setembro, 2 – 14, [Lisboa] 
����ESCRITOS, AVISOS (minutas) e LEMBRETES (33) do [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] ao 
[oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João Filipe da 
Fonseca, sobre, entre vários assuntos da competência daquela secretaria, as 
partidas de embarcações para o Brasil, Ilha da Madeira e outros destinos; 
limites da jurisdição dos bispos; subsídio literário e escolas menores; ordens 
ao marquês de Nisa [D. Domingos Xavier de Lima] sobre o tratado de Tripoli 
e a  restituição de cativos, retomada do comércio, emissão de cartas a lorde 
Nelson, chefe de divisão Campbell, lorde São Vicente, etc.; mudanças de 
comandos na Marinha; sugestão do vice-rei do Brasil sobre os decretos de 
confirmação; ofício ao ouvidor de Pernambuco  sobre o governo de D. Tomas 
de Melo; obtenção de espécies para o jardim Botânico em Bissau, Cacheu, 
Cabo Verde, Gâmbia; envio de fardamento e artilharia para a Bahia e Rio de 
Janeiro; averiguação do preço do milho, carnes salgadas, cavalos, mulas, 
tamarindos, feijão branco, farinha de pau e aguardente em Cabo Verde e do 
preço que são vendidos no Arsenal; elaboração de uma tabela comparativa 
de preços para os anos de 1793 a 1799; expedição de sal para o Pará; 
denúncias de contrabando em embarcações; observações e descrições 
meteorológicas a serem feitas nos Açores e em Cabo Verde para a Sociedade 
Real Marítima; pagamento aos engenheiros que estavam no porto de São 
Martinho, entre eles, o astrônomo Ciera; a contribuição anual para a defesa e 
fortificações que não estava sendo paga pela Ilha da Madeira; nomeação, 
promoções e pagamentos de militares; ordens ao Inspetor da Cordoaria, 
Pedro de Mariz, sobre a expedição de morrão para a Fundição; ordens aos 
governadores da Bahia, Piauí, Espírito Santo para o envio de espécies 
vegetais e para que o abade [José] Correia da [Serra] mandasse obras de 
Botânica, principalmente as sobre o sistema de Lineu e outras, de autores 
alemães e dinamarqueses; preço de gêneros que costumam vir da Inglaterra; 
papéis de Pernambuco; movimentação de navios; atividades do padre Veloso 
e do [naturalista] doutor Alexandre [Rodrigues Ferreira] no Jardim Botânico; 
navio vindo de Gibraltar; a fábrica de salitre. 
Obs.: do punho do secretário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 177, pasta 4. 
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5-  1799, Setembro, 16 – [Setembro], [Lisboa] 
����ESCRITOS, AVISOS (minutas) e LEMBRETES (24) do [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] ao 
[oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João Filipe da 
Fonseca, sobre, entre vários assuntos da competência daquela secretaria, 
correspondência com governadores da Paraíba, pedidos de mercês; ordens ao 
Provedor mor da Saúde; contrabando dos ingleses para o Brasil; saída de 
navios; chegada de espécies vegetais e objetos mineralógicos para o Jardim 
Botânico; a ação do cônsul de Gibraltar no bloqueio de Argel; comunicado do 
[naturalista] doutor Alexandre [Rodrigues Ferreira] sobre uma memória 
sobre a descoberta de um tipo de sal no Rio Grande do Sul e envio de 
caixotes com produtos naturais; contrabandistas de tabaco; provisão de 
cargos de ouvidor a em Porto Santo, Ilhas de São Tomé e Príncipe, Cabo 
Verde e juiz de fora em Marajó, Pará e Rio Negro; cuidados nas praias contra 
a peste; possibilidade de ataque à Ilha da Madeira; papéis sobre o tabaco do 
Brasil.  
Obs.: do punho do secretário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 177, pasta 5. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

6-  ����1799, Outubro, 2 – 15, [Lisboa] 
ESCRITOS, AVISOS (minutas) e LEMBRETES (28) do [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] ao 
[oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João Filipe da 
Fonseca, sobre, entre vários assuntos da competência daquela secretaria, a 
notificação do Tratado [de Tripoli] ao marquês de Nisa [D. Domingos Xavier 
de Lima; ordens à Junta da fazenda da Marinha; ao cônsul português em 
Cádis sobre irregulares com navios espanhóis; pedido de baldio por um rico 
proprietário do Algarve para semear pinheiros; sugestões de professores para 
melhorar o ensino; pedidos aos governadores do Pará e Pernambuco de 
sementes de melão, melancia e ao vice-rei do Rio de Janeiro, de pés de 
laranjeiras; circulares a todos os governadores do Brasil sobre falsificação de 
selos das alfândegas; encaminhamento ao Conselho Ultramarino de ofício do 
vice-rei [do Brasil]  relativo aos contratos, mencionando os da Paraíba e 
Paraibuna; a carta régia aos governadores do Brasil sobre circulação de 
dinheiro em apólices e a implantação de novos impostos; problemas técnicos 
da fabricação de cordas em correspondência com o Inspetor da Cordoaria, 
Pedro de Mariz; providências a serem tomadas pelo Conselho do 
Almirantado, no sentido da Marinha não depender mais do Arsenal Real do 
Exército, no equipamento das embarcações de guerra; questões com o 
contrato do sal no Rio de Janeiro; aviso ao governador do Pará sobre a 
descoberta de uma madeira vermelha, chamada paraguatã; procedimentos 
nas prisões de oficiais da Marinha; envio de gêneros para Cabo Verde; ordens 
de revista em todas as embarcações que saiam do porto e aos povoados perto 
de Lisboa para detectar uma fugitiva da casa dos pais; controle sobre a 
quarentena das embarcações que vinham de Gibraltar e as providências a 
tomar com os objetos das pessoas que faleciam na dita quarentena; venda, 
pela Intendência da Marinha, do carvão que estava na fábrica de alcatrão do 
Pinhal de Leiria; entendimentos com o chanceler do Rio de Janeiro sobre a 
venda da Fazenda Santa Cruz [dos jesuítas]; redação de ofício ao [naturalista] 
doutor Alexandre [Rodrigues Ferreira] sobre os mapas dos 3 pinhais: o Real, 
o da Universidade e o de Leiria; sugestões ao intendente da Marinha para 
aumentar o número dos carpinteiros e calafates. 
Obs.: do punho do secretário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 177, pasta 6. 
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7-  ����1799, Outubro, 16 – [Outubro], [Lisboa] 
ESCRITOS, AVISOS (minutas) e LEMBRETES (31) do [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] ao 
[oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João Filipe da 
Fonseca, sobre, entre vários assuntos da competência daquela secretaria, as 
nomeações no Arsenal da Marinha; os enganos com as patentes lavradas pelo 
governador de Minas Gerais, que concediam soldos muito altos; a devassa 
sobre as  irregularidades com os despachos por dinheiro, feitos pelo Arsenal 
Real da Marinha; o recebimento de caixa com pedras para o Museu; a 
designação de comandante para frota que vai ao Pará e Maranhão; ordens 
para os navios que estavam em Cádis para combater corsários franceses, que 
pretendiam ir para os portos do Brasil; a redação de respostas a ofícios dos 
governadores do Rio Grande, São Paulo e Rios de Sena; solicitação ao frei que 
ia para a Argélia para que ele fosse mandando notícias de cunho político; a 
remuneração dos capitães-de-mar-e-guerra e nomeações na Marinha; 
movimentação de embarcações; o envio de sementes de cedro de Bussaco 
para os pinhais de Leiria; as reflexões do chanceler do Rio de Janeiro sobre os 
altos preços dos fretes marítimos, tratando também das despesas gerais 
daquela capitania e do comércio do Brasil com as colônias espanholas na 
América; a confecção de mapas dos pinhais; os limites de jurisdição em 
Africa, entre Moçambique e Rios de Sena e solicitação à Sociedade Real 
Marítima a melhoria dos mapas de Africa; as interpelações do governador de 
Minas Gerais sobre a igualdade dos vassalos do Reino e das colônias; 
informações de regimentos militares do Rio de Janeiro, de Santa Catarina e 
de Pernambuco.  
Obs.: do punho do secretário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 177, pasta 7. 
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8-  ����1799, Novembro, 4 – 15, [Lisboa] 
ESCRITOS, AVISOS (minutas) e LEMBRETES (23) do [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] ao 
[oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João Filipe da 
Fonseca, sobre, entre vários assuntos da competência daquela secretaria, 
correspondência com o governador de Moçambique; o Atlas que a Sociedade 
Real Marítima tomara emprestado de um convento para elaborar mapas; 
ordem ao presidente e conselheiros do Conselho Ultramarino que não 
recebessem presente de espécie alguma dos governadores dos domínios 
ultramarinos; ordens ao intendente geral da Polícia para reprimirem o 
contrabando que era conhecidamente feito por importantes casas nobres; 
envio a Walpole das notícias chegadas dos portos da Galícia; remessas vindas 
do Pará (inclusive a cola de peixe) e da Ilha da Madeira para o [naturalista] 
doutor Alexandre [Rodrigues Ferreira]; o novo plano do regimento de 
Artilharia de Pernambuco a ser enviado ao vice-rei do Rio de Janeiro e ao 
governador da Bahia; reclamações junto ao embaixador da Espanha sobre os 
maus tratos a capitães e mestres de navios portugueses; alusão ao “plano 
para as Minas Gerais”; trocas de comandos de fragatas; controle sobre o 
carregamento do sal feito por seus contratadores; partida do professor de 
Retórica para Pernambuco; autorização da Junta do Comércio para o navio 
que vai de Londres a Bengala e retornando à Lisboa; ordens à Junta do 
Comércio e Conselho do Almirantado sobre o comboio que sairia para os 
portos do Brasil; o rendimento do secretario do Conselho Ultramarino; 
redação de ofícios para o governo da Ilha da Madeira. 
Obs.: do punho do secretário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 177, pasta 8. 
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9-  ����1799, Novembro, 16 – 30, [Lisboa] 
ESCRITOS, AVISOS (minutas) e LEMBRETES (21) do [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] ao 
[oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João Filipe da 
Fonseca, sobre, entre vários assuntos da competência daquela secretaria, a 
fixação de dimensões, pesos e proporções dos cabos que levam as 
embarcações de guerra; navios portugueses no porto de Londres; 
armamentos de artilharia em embarcações; prisão de oficiais da Bahia; 
correspondência com o governo interino de Pernambuco; ordens para o Proto 
Medicato para a substituição o vinho de quina na água da Inglaterra; ordens 
ao governador da Bahia para averiguações sobre o chanceler e um coronel;  
passaportes para o Marrocos; quarentena no Presídio da Trafaria para os que 
tinham vindo de Tenerife, com destino a Cádis; obras no Real Hospital da 
Marinha; compra de atlas paras a Sociedade Real Marítima; fragatas e 
bergantins que devem acompanhar comboios que vão para Pará, Maranhão, 
Bahia; ordens aos cônsules de Gibraltar e Tânger que redobrassem atenção 
para com a quarentena dos navios vindos do Mediterrâneo; envio de presos 
da Trafaria para Moçambique; entrega de tabaco rapé ao ministro português 
na Suécia, para o governador do Pará e para o Principal Sousa [José Antônio 
de Meneses e Sousa]; fragatas para acompanharem navios mercantes que iam 
para a Itália, até Barcelona e trazendo debaixo de comboio os navios 
portugueses que deixarem os portos de Espanha. 
Obs.: do punho do secretário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 177, pasta 9. 
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10-  ����1799, Dezembro, 1 – 15, [Lisboa] 
ESCRITOS, AVISOS (minutas) e LEMBRETES (25) do [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] ao 
[oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João Filipe da 
Fonseca, sobre, entre vários assuntos da competência daquela secretaria, 
ordens ao provedor da saúde para inquirir almirante inglês e sua tripulação 
sobre não terem tocado em portos da Africa; envio de máquina de serrar e 
vidros para a Bahia; sugestões de Audinot para as plantações de pinhais e 
outras matas; os regimentos dos guarda-mores, das aguas minerais e o das 
divisão das datas, sesmarias e matas para a capitania de Minas Gerais; aviso 
de recomendação para o dono de um colégio em Belém, Luís Antônio, que 
queria ir para o Maranhão; ordens ao corregedor de Angra para averiguação 
de atrocidades praticadas pelo governo interino na Madeira;  
correspondência com lord Nelson e com o marquês de Nisa [D. Domingos 
Xavier de Lima]; fragatas, bergantins e charruas que devem acompanhar 
comboios que vão para Pará, Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro; ordens a 
negociantes das Ilhas dos Açores para o envio de trigo; desembarque de 
cargas de linho e de sementes de linho cânhamo destinados à Cordoaria; 
perguntas do bispo de Pernambuco sobre as cadeiras novas e as antigas do 
Seminário; plantas vindas do Brasil para o Jardim Botânico, sendo que alguns 
vasos deveriam ir para o Palácio de Queluz e outros para o Jardim da 
Universidade; recebimento do jornal Mercúrio Britânico; uso do linho 
cânhamo na Cordoaria; admissão de professores para a Academia da 
Marinha; ordens para que os pilotos da barra não entrassem em navios 
franceses ou de seus aliados.  
Obs.: do punho do secretário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 177, pasta 10. 
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11-  ����1799, Dezembro, 16 – 31, [Lisboa] 
ESCRITOS, AVISOS (minutas) e LEMBRETES (17) do [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] ao 
[oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João Filipe da 
Fonseca, sobre, entre vários assuntos da competência daquela secretaria, 
ofícios do governador do Pará sobre a diocese daquela capitania; necessidade 
de reclamações junto a corte de Londres por desobediência inglesa aos 
tratados a partir de informações em ofício do vice-rei [do Brasil]; 
representações do ouvidor da capitania do Espírito Santo a serem 
encaminhadas àquele vice-rei; substituição do governador de Rio Negro; 
nomeação do intendente da Marinha do Pará, José Maria de Medeiros, para 
chefe de divisão efetivo e, para substituí-lo naquele posto, o engenheiro José 
Joaquim Vitório; circular aos governadores do Brasil que acompanhem a 
entrega dos caixões enviados pelo padre Veloso; organização do 
acompanhamento aos comboios que iam para os Açores, assim como os do 
comércio de Angola; redação de circular a todos os governadores do Brasil 
para que se prevenissem contra possíveis ataques resultantes as hostilidades 
contra Portugal, por parte de França e Espanha; preparo de embarcação de 
comboio. 
Obs.: o padre Veloso citado acima provavelmente é o frei Mariano da 
Conceição Veloso e sobre a mesma matéria ver AHU_CU_Reino, Cx. 30-A, 
pasta 13; documentos do punho do secretário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 177, pasta 11. 
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12-  ����1824, Agosto, 12 – 22, [Lisboa] 
OFÍCIOS e AVISOS (minutas) (29) do [ministro da Guerra, assistente ao 
Despacho e ministro da Marinha], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins 
Pamplona Corte Real], sendo 12 ao [governador da Ilha da Madeira], D. 
Manuel [Francisco Zacarias] de Portugal e Castro, tratando das estradas e 
caminhos daquela ilha; da fidelidade daqueles habitantes; das tropas 
destacadas para ali servir; dos pedidos de ilhéus para estabelecimento de 
novas freguesias; das ordens à Junta da Real Fazenda daquela ilha e dos 
soldados prisioneiros; os demais ofícios e avisos, para diferentes autoridades 
civís, judiciárias e religiosas das Ilhas da Madeira e dos Açores, de Beja, da 
Bahia, que tratam, respectivamente, da queixa de candidato que se dizia 
injustiçado em concurso na câmara do Funchal; da criação do lugar de 
escrivão privativo da polícia na Madeira; da erecção de igrejas no bispado do 
Funchal; do transporte de correio para a Madeira; das medidas contra a 
decadência da Ilha das Flores; da permissão a D. Fernando Afonso Giraldes 
que regressasse à Ilha da Graciosa; do degredo do ex-corregedor de Beja, 
Antônio José Cabral; da autorização para a livre passagem do tesoureiro da 
Junta da Fazenda da Bahia, Francisco de Sousa Carvalho, que iria viajar por 
vários países estrangeiros; da permissão para que o tenente coronel do Real 
Corpo de Engenheiros, Frederico Luís Guilherme Varnhagen e sua mulher 
viajassem para o Rio de Janeiro; da reintegração do sargento de batalha da 
cidade de Angra, Patrício de Oliveira, em seu posto; da requisição das fardas 
para os prisioneiros que iriam da Madeira para o presídio da Cova da Moura; 
do regulamento do serviço de pilotagem da barra da cidade de Lisboa; da 
ordem para o provedor da Casa da Índia sobre o embarque dos degredados 
para aquela colonia;  
Anexo: carta régia, anotação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 177, pasta 12. 
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13-  ����1824, Agosto, 23 – Setembro, 13, [Lisboa] 
OFÍCIOS e AVISOS (minutas) (30) do [ministro da Guerra, assistente ao 
Despacho e ministro da Marinha], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins 
Pamplona Corte Real], a várias autoridades civís, militares e religiosas, 
tratando de assuntos relacionados às Ilhas de Cabo Verde, com a Índia e com 
Moçambique, entre eles, ofício ao bispo das Ilhas de Cabo Verde elogiando 
sua atuação e dizendo que o estabelecimento do seminário ainda não era 
possível; ao marquês Palmela e ao conde da Póvoa, sobre a saída de navios 
para aquelas mesmas ilhas; ao governador das Ilhas de Cabo Verde, João da 
Mata Chapuzet, sobre a introdução do tabaco da Virgínia e do Brasil 
naquelas ilhas e da extração de madeira; ao vice-rei da India, Manual da 
Câmara, confirmando a sua permanência no cargo, anexando cópia da 
respectiva carta régia; e, em outro ofício, tratando da construção de navios 
em Damão. Os demais tratam de envio e chegada de embarcações para 
aquelas colônias, assim como licenças e promoções de oficiais. 
Anexo: carta régia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 177, pasta 13. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 178 (1821) 
N.º de pastas descritas: 16 
Assuntos: correio marítimo para o Rio de Janeiro; expedição para a Bahia; autorização para 
viagens às colónias; vagas de estudo na Real Academia da Marinha; nomeação e promoção 
de militares; pagamento de soldos devidos; militares vindos do Brasil pedindo agregação a 
departamentos militares diversos; oficina do Arsenal Real da Marinha; vinda do rei D. João 
VI do Rio de Janeiro; Cortes Gerais; situação dos militares e outros empregados no serviço 
real que acompanharam o rei de volta a Lisboa. 
 

1-  ����1821, Janeiro, 2 – 17, [Lisboa] 
PORTARIAS (25) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar da 
Junta Provisional do Governo Supremo do Reino], Matias José Dias Azedo, ao [juiz 
do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, ao [conselheiro da Junta da 
Fazenda da Marinha em Lisboa] Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, à Junta da 
Fazenda da Marinha, ao Conselho do Almirantado, ao José Rebelo Palhares, ao 
José Jacinto Ferreira Picão, tendo como principais assuntos: resposta a 
requerimentos e consultas, entre eles o do oficial de calafate João Maurício 
Pacheco, o de Antônio José Vito da Silva e Lima, que quer retornar ao seu 
departamento no Rio de Janeiro, D. Luísa Clara de Porciúncula, do alferes José 
Maria de Santiago; solicitando informação sobre requerimento, promoções, 
dispensas, licenças, sobre a ordem para se desarmar as duas embarcações 
empregadas no serviço da saúde pública; ordenando que se coloquem bandeiras 
nos navios pelo aniversário da princesa Leopoldina. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 178, pasta 1. 
 

2-  1821, Janeiro, 18 – 24, [Lisboa] 
PORTARIAS (15) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e 
da Junta Provisional do Governo Supremo do Reino], Matias José Dias Azedo, ao 
[juiz do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, ao [conselheiro da Junta 
da Fazenda da Marinha em Lisboa] Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, à Junta da 
Fazenda da Marinha, ao Conselho do Almirantado, ao José Jacinto Ferreira Picão, 
com os principais assuntos: remetendo o requerimento de Micaela Arcângela; 
permitindo que Antônio Ferreira da Costa seja admitido nos estudos do 3º ano da 
Academia da Marinha; sobre o requerimento de Antônio Martins; sobre se 
consultar o requerimento de Duarte Gorjão da Cunha Botardo; deferindo o 
requerimento do proprietário do navio Harmonia, Manuel de Sousa Lobo; 
informação sobre requerimento, ordenando que se ponham bandeiras nas 
embarcações no dia que se comemora a instalação das Cortes; informando a 
concessão de promoções, dispensas, licenças. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 178, pasta 2. 
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3-  ����1821, Fevereiro, 1 – 9, [Lisboa] 
PORTARIAS, PASSAPORTES e OFÍCIO (32) do [secretário da Marinha e Ultramar 
e da Junta da Regência do Reino], Francisco Maximiliano de Sousa, ao [conselheiro 
da Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa], Pedro Mariz de Sousa Sarmento, e ao 
[secretário das Cortes Gerais e Extraordinárias], João Batista Felgueiras, tendo 
como principais assuntos: concessão de passaporte a Antônio Gonçalves Loureiro e 
a Maria Umbelina, que vai a Bahia; permitindo que o comandante João de Fontes 
Pereira de Melo e Rodrigo José da Cunha, recolham as malas postais dirigidas à 
regência, a bordo de qualquer embarcação no porto de Lisboa; admitindo como 
voluntários para o Conselho do Almirantado, o de Agostinho José Duarte, sobre 
ordem régia para que o napolitano Biassi Facul seja transportado ao Rio de Janeiro, 
sobre o cumprimento do decreto que cria o posto de major general de armada; 
remetendo ao Conselho do Almirantado o pedido de Joaquim Antônio Valença; 
mandando cessar os serviços do capitão tenente Tomás Pereira da Costa; sobre o 
requerimento de presos condenados ao degredo no ultramar; remetendo a cópia 
das instruções dadas no Rio de Janeiro para as cortes gerais e extraordinárias, entre 
outras matérias. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 178, pasta 3. 
 

4-  1821, Fevereiro, 12 – 27, [Lisboa] 
PORTARIAS, PASSAPORTES e OFÍCIO (43) do [secretário da Marinha e Ultramar 
e da Junta da Regência do Reino], Francisco Maximiliano de Sousa, ao conselheiro 
da Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa] Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, à 
Junta da Fazenda da Marinha, ao Conselho do Almirantado, ao José Jacinto 
Ferreira Picão, sobre a remessa de representações, entre elas a do negociante José 
Bento de Araújo, remetendo os processos dos réus Manuel Duarte e Antônio Pedro 
da Silva; nomeando a Tomás dos Santos Almada como guarda dos gêneros do 
Arsenal Real da Marinha; mandando soltar o primeiro praticante da Contadoria da 
Marinha, Antônio Pedro Máximo; mandando admitir a Tomás de Vila Nova 
Ribeiro nos estudos da Academia da Marinha; ordenando que se faça o 
assentamento de Joaquim Romão Lobato Pires; requerimentos de guardas-
marinhas, entre eles Antônio Araújo Laje; de militares, de um lente da Academia 
Real da Marinha, Contadoria da Marinha; nomeação para cargos e ocupações em 
instituições militares e de um Conselho de Guerra; ordens para o correio marítimo; 
transporte de presos sentenciados ao degredo no ultramar. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 178, pasta 4. 
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5-  ����1821, Março, 1 – 15, [Lisboa] 
PORTARIAS (96) do [secretário da Marinha e Ultramar e da Junta da Regência do 
Reino], Francisco Maximiliano de Sousa, ao [juiz do Arsenal da Marinha], Carlos 
[Félix Geraldes] May, José Jacinto Ferreira Picão, ao juiz da Índia e Mina, a António 
Félix da Fonseca, à Junta da Fazenda da Marinha, ao Conselho do Almirantado, 
com os principais assuntos: nomeação de Francisco dos Santos, que se façam os 
pagamentos do grumete Paulino Monteiro, do mestre Elias José dos Reis; para o 
Arsenal Real da Marinha, para capelão de embarcação; remetendo requerimentos 
de civis para serem informados, entre eles, o de Domingos José Martins de 
Carvalho, o de Caetano José de Sousa, o de Isidoro Gomes da Guerra; mandando 
embarcar a Vicente José dos Santos Moreira Lima; e ainda, sobre os requerimentos 
dos práticos da Barra do porto de Lisboa, de viúvas de militares, de proprietários 
de navios, de juízes; respondendo a consultas; solicitando ao Conselho do 
Almirantado remessa de processo contra marinheiros; solicitando pagamentos; 
remoção de funcionários do Rio de Janeiro para Lisboa. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 178, pasta 5. 
 

6-  ���� 1821, Março, 16 – 31, [Lisboa] 
PORTARIAS (81) do [secretário da Marinha e Ultramar e da Junta da Regência do 
Reino], Francisco Maximiliano de Sousa, ao Antônio Félix da Fonseca, à Comissão 
de Saúde Pública, José Jacinto Ferreira Picão, à Junta da Fazenda da Marinha, ao 
[juiz do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, tendo como principais 
assuntos: o ajustamento das contas do capitão João Vitor Jorge, que vai servir no 
Pará; remetendo requerimentos de civis e militares, entre eles, o de Manuel 
Martins, o do juiz e mais eleitos do compromisso da vila de Castro Marim, do 
major Manuel Rodrigues Lucas de Sena, viúvas de militares, donos de 
embarcações, solicitando cargos, pensões, estudo, autorização para viagem; 
ordenando que se faça pagamento a Manuel Pereira, a José Gonçalves, ao 
marinheiro Pedro Gomes; que se defira o requerimento de João da Costa de 
Cabedo e do piloto Antônio Correia Monteiro; que se ponha em conselho de 
guerra ao furriel de artilharia da Bahia, Silvestre José de Borba; nomeação para 
cargos militares; ordenando pagamento de soldo; ordenando prosseguimentos de 
estudo e ingresso na Academia Real da Marinha, nomeadamente a Manuel Gomes, 
Pedro de Assunção e a Lino Ferreira como aprendiz de carpintaria; permitindo o 
uso de uniforme a Nicolau Atanásio da Cruz Pagones. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 178, pasta 6. 
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7-  1821, Abril, 2 – 11, [Lisboa] 
PORTARIAS (92) do [secretário da Marinha e Ultramar e da Junta da Regência do 
Reino], Francisco Maximiliano de Sousa, ao José Jacinto Ferreira Picão, à Comissão 
de Saúde Pública, ao [juiz do Arsenal da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May, ao 
Conselho do Almirantado, Antônio Félix da Fonseca, à Junta da Fazenda da 
Marinha, com os principais assuntos: a necessidade de se conservar o escriturário 
da comissão do ramo da saúde pública; nomeação dos soldados da Brigada Real da 
Marinha, Pedro Alexandre da Cunha e José [Sebão] de Azevedo Pinto, para alferes 
anexos ao Estado-maior do Exército; a nomeação de João Xavier de Paiva ao posto 
de governador da Praça de São João; nomeação do bacharel formado em 
matemática Rodrigo Ferreira da Costa, João Lemos Caldeira, João Gonçalo de 
Miranda Pelejão para a Academia Real da Marinha; a admissão de Alberto Oliveira 
na Casa das Velas do Arsenal da Marinha; remetendo requerimentos de civis e 
militares, entre eles, o de Antônio José, Henrique José, Amaro Ferreira, Custódio 
Francisco Ferreira, Domingos Pires Chaves, solicitando cargos, pensões, vaga para 
estudo na Academia da Marinha, autorização para viagem; nomeação para cargos 
militares; ordenando pagamento de soldo ao tenente graduado Joaquim da Costa 
Carvalho; sobre um padre que se recusou a rezar missa abordo de uma galera, pois 
não havia recebido as esmolas devidas. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 178, pasta 7. 
 

8-  1821, Abril, 12 – 27, [Lisboa] 
PORTARIAS (83) do [secretário da Marinha e Ultramar e da Junta da Regência do 
Reino], Francisco Maximiliano de Sousa, ao José Jacinto Ferreira Picão, aos lentes 
da Academia da Marinha, ao Jorge José Colaço, ao [juiz do Arsenal da Marinha] 
Carlos [Félix Geraldes] May, ao Conselho do Almirantado, a Antônio Félix da 
Fonseca, à Junta da Fazenda da Marinha, à Comissão da Saúde, tendo como 
principais assuntos: remetendo requerimentos para serem informados, entre eles, o 
da viúva Maria da Piedade, o de Inácio dos Santos Pereira da Costa, o de José 
Pereira, o da viúva Maria do Carmo, o de Francisco Antônio Segundo, o de João 
Aparício, o de Francisco de Paula da Cunha Maldonado; solicitando cargos, 
pensões, vaga para estudo na Academia da Marinha, autorização para viagem; 
nomeação para cargos militares; ordenando a admissão de Luiz de Souza, José 
Pereira e Manuel Henrique para aprendizes de carpinteiro no Arsenal da Marinha, 
a João da Costa no mesmo Arsenal; ordenando pagamento de soldo aos oficiais da 
Marinha embarcados, a Timóteo José da Paz, Ana Bárbara, Jacinta Genoveva, 
Joaquim José Soares, Nicolau José Ferreira; autorização para pesca. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 178, pasta 8. 
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9-  ����1821, Maio, 1 – 21, [Lisboa] 
PORTARIAS (58) e PASSAPORTE do [secretário da Marinha e Ultramar e da Junta 
da Regência do Reino], Francisco Maximiliano de Sousa, ao Hermano José 
Braamcamp de Sobral, José Antônio Ferreira Lobo, José Jacinto Ferreira Picão, à 
Comissão de Saúde Pública, ao [juiz do Arsenal da Marinha] Carlos [Félix 
Geraldes] May, ao Conselho do Almirantado, a António Félix da Fonseca, à Junta 
da Fazenda da Marinha, tendo como principais assuntos: a patente do coronel 
graduado, Joaquim Inácio da Silva, vindo do Rio de Janeiro, e agregado ao corpo 
da Brigada Real da Marinha; remetendo requerimentos de civis e militares para 
serem informados, entre eles, José Pedro Carneiro, João dos Santos Veloso, Inácio 
Vicente, Manuel Francisco e João Filipe Pinheiro; solicitando cargos, pensões, vaga 
para estudo na Academia da Marinha, autorização para viagem; concessão de 
passaporte ao tenente-coronel de Milícias, Domingos Simões da Cunha para passar 
ao Pará; nomeação para cargos militares; ordenando pagamento de soldo a 
Antônio Vitorino, uma pensão a D. Aurélia Joaquina da Guerra e Souza; 
informando saída do correio marítimo para o Rio de Janeiro; agradecendo oferta 
feita pela classe dos bacalhoeiros para provimento de expedição à Bahia. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 178, pasta 9. 
 

10-  ����1821, Maio, 22 – Junho, 1, [Lisboa] 
PORTARIAS (40) do [secretário da Marinha e Ultramar e da Junta da Regência do 
Reino] Francisco Maximiliano de Sousa, ao José Jacinto Ferreira Picão, à Comissão 
de Saúde Pública, ao [juiz do Arsenal da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May, ao 
Conselho do Almirantado, a Antônio Félix da Fonseca, à Junta da Fazenda da 
Marinha, à Junta do Comércio, ordenando que se faça o assentamento de Felipe 
Foque; que se faça pagamento a Francisco de Paula Borges que é administrador 
dos pinhais reais de Almada; remetendo requerimentos para serem informados, 
entre eles o do capitão tenente da Real Armada João Jorge Bartolani, o do primeiro 
tenente Antônio José Borges de Castro que pede passagem para o Departamento 
da Marinha, o de João Frederico Haas e Antônio Joaquim Leal, que pedem 
aumento se soldo, na folha dos operários da oficina dos Algodões; ordenando que 
se dê baixa o soldado João José Furtado; ordenando que a Junta da Fazenda da 
Marinha receba pipas de vinho e vinagre para a expedição da Bahia; mandando 
remeter os processos dos réus Joaquim de Sales, cabo, o de Joaquim José Rodrigues 
e o de Bertolo da Silva; sobre o pedido do oficial de espingardeiro para ser 
admitido na Oficina do Arsenal Real da Marinha. 
Anexo: passaporte (minuta). Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 178, pasta 10. 
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11-  1821, Junho, 1 – 14, [Lisboa] 
PORTARIAS (97) do [secretário da Marinha e Ultramar e da Junta da Regência do 
Reino] Francisco Maximiliano de Sousa, ao José Jacinto Ferreira Picão, à Comissão 
de Saúde Pública, ao [juiz do Arsenal da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May, ao 
Conselho do Almirantado, a Antônio Félix da Fonseca, à Junta da Fazenda da 
Marinha, à Junta do Comércio, reintegrando ao cirurgião José Antônio da Costa; 
remetendo requerimentos de civis e militares para serem informados, entre eles o 
de Antônio Maria Ferreira Furtado, Francisco Antônio do Espírito Santo, Francisco 
José de Melo, Joaquim Pereira da Silva, Antônio Pereira Ribeiro, solicitando cargos, 
vaga para estudo na Academia da Marinha ou lugares no Arsenal Real da 
Marinha; informando sobre militares que se ofereceram para participar da 
expedição na Bahia; licenças de capelão; ordenando a Junta da Fazenda do Funchal 
pagar o ordenado do novo governador; ordenando que se proceda ao 
recrutamento de 200 marinheiros e 400 grumetes. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 178, pasta 11. 
 

12-  ����1821, Junho, 14 – 23, [Lisboa] 
PORTARIAS (87) do [secretário da Marinha e Ultramar e da Junta da Regência do 
Reino] Francisco Maximiliano de Sousa, ao Joaquim José Pereira, ao Conselho do 
Almirantado, ao Duarte José Fava, José Jacinto Ferreira Picão, ao Inácio Xavier da 
Silva, ao Torquato José Marques, ao [juiz do Arsenal da Marinha] Carlos [Félix 
Geraldes] May, ao Conselho do Almirantado, a Antônio Félix da Fonseca, à Junta 
da Fazenda da Marinha, à Junta do Comércio, entre outros signatários, tratando 
principalmente sobre o embarque do capitão tenente Henrique Evaristo Lobo na 
charrua São João Magnânimo; informando os militares que devem se apresentar na 
Secretaria da Marinha para entrarem no serviço real; sobre o transporte de objetos 
da secretaria da Marinha para o Palácio da Regência; ordenando que o Conselho 
do Almirantado nomeie um oficial da Marinha para cuidar tropa transportada por 
navios estrangeiros para a expedição da Bahia; sobre a compra de madeira para 
naus; ordenando baixa do serviço militar; ordens diversas relativas a expedição à 
Bahia; autorizando promoção de militares. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 178, pasta 12. 
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13-  ����1821, Junho, 25 – 30, [Lisboa] 
PORTARIAS (45) do [secretário da Marinha e Ultramar e da Junta da Regência do 
Reino], Francisco Maximiliano de Sousa e do encarregado interino da pasta dos 
Negócios da Marinha, Anselmo José Braamcamp, passando ordens em nome do rei 
D. João VI, ao José Carlos Barreto, João de Gouveia Osório, Sebastião José de 
Carvalho, Joaquim Antônio Xavier Annes da Costa, José Maria de Campos, ao 
Governo Interino da Província do Pará, Antônio Teixeira Rebelo, Tomás Camilo da 
Costa Macedo, Francisco de Borja Pereira de Sá, José Pedro de Sousa Pereira Leite, 
à Comissão da Marinha, à Junta do Comércio, à Junta da Fazenda da Marinha, 
entre outros signatários;  
tratando principalmente sobre a expedição de militares à Bahia; a bolacha a ser 
comprada e enviado nos navios que partem para a Bahia; a compra dos demais 
mantimentos para guarnecer os navios da mesma expedição; a ordem para que a 
dita expedição passe pela Ilha Terceira a caminho do Brasil; a ordem régia para 
que a impressão nacional envie para a Secretaria da Marinha 4 coleções de todas as 
leis e decretos que se tem publicado desde a instalação das Cortes Gerais; sobre o 
requerimento do capitão do bergantim inglês Elisa; sobre a representação dos 
empregados da secretaria do Conselho do Almirantado; sobre o envio de pólvora 
para a província do Pará; ordenando ao intendente da Marinha que dê destino as 
munições em mau estado que existem no forte de São Paulo e nos armazéns do 
Arsenal; ordenando ao comandante de uma charrua que transporta tropas a Bahia 
que conduza a Lisboa, na viagem de volta, a Manuel José Batista Felgueiras, 
desembargador da Casa da Suplicação, que está servindo na Ouvidoria do Crime 
da Bahia; sobre as notícias acerca da aceitação das cortes por parte das tropas 
lusitanas e dos cidadãos da Bahia; entre outras matérias. 
Anexo: lembrete. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 178, pasta 13. 
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14-  ����1821, Julho, 2 – 16, Queluz 
PORTARIAS (41) do [secretário da Marinha e Ultramar e da Junta da Regência do 
Reino], Francisco Maximiliano de Sousa e a maioria do [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], José Joaquim Monteiro Torres, ao Conselho do 
Almirantado, ao [secretário das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação 
Portuguesa], João Batista Felgueiras, ao José Joaquim Gerardo de Sampaio, ao 
conde de Barbacena, [Francisco Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro], 
Antônio Teixeira Rebelo, entre outros signatários; tendo como principais assuntos, 
a chegada de um dos navios da comitiva do rei D. João VI que está retornando do 
Rio de Janeiro; remetendo requerimentos ao conselho do Almirantado para serem 
vistos; remetendo um saco de ofícios chegados da província de Pernambuco e o 
preso João Severiano; remetendo o requerimento do capitão de navio João José 
Lisboa, que pede a soltura de seu filho; remetendo relação dos indivíduos que mais 
se distinguiram no combate ao incêndio do Terreiro do Paço; sobre as ordens das 
cortes para que os correios marítimos não regressem do ultramar sem haver 
recebido as correspondências das províncias; sobre a ordem régia para que todos 
os passageiros vindos do Rio de Janeiro na comitiva do rei possam desembarcar 
livremente; sobre a entrega de munições do Arsenal do Exército; sobre a soltura de 
estrangeiros; sobre a devolução de móveis pertencentes ao Conselho da Fazenda, 
entre outros assuntos. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 178, pasta 14. 
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15-  ����1821, Julho, 17 – 30, [Lisboa] 
PORTARIAS (52) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Joaquim José Monteiro Torres e das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação 
Portuguesa, ao conde de Barbacena, [Francisco Furtado de Castro do Rio de 
Mendonça e Faro], ao major general da Armada Real, marquês de Viana, [D. João 
Manuel de Meneses], Antônio Teixeira Rebelo, aos lentes da Academia da 
Marinha, Conselho do Almirantado, Antônio Teixeira Rebelo, à Junta da Fazenda 
da Marinha, ao [juiz do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, entre 
outros, tendo como principais assuntos: 
Mandando que se remetam 60 exemplares dos diários do governo desde a chegada 
do rei D. João VI à Lisboa; resoluções acerca dos passageiros que acompanharam o 
rei de volta a Lisboa no que concerne aos seus empregos, civis ou militares; 
passaporte para o fundidor de cobre, José Amaro de Carvalho para a Ilha do Faial;  
Transferência do primeiro-tenente Sebastião José Batista, preso na torre de São 
Julião da Barra, para o quartel da brigada da Marinha; remetendo requerimentos 
de lentes da academia da Marinha para serem informados, entre eles o de João de 
Lemos Caldeira; sobre uma portaria das Cortes Gerais acerca do requerimento de 
João Guilherme Sergeant; sobre os balanços do cofre da repartição da Fazenda; 
sobre o ocorrido no navio 7 de Março e as providências que manda serem tomadas; 
sobre a guarnição das charruas Príncipe Real, Orestes, Conde de Peniche e outros 
navios; ordenando que o Conselho do Almirantado mande desembarcar todos os 
oficiais que acompanharam o rei do Rio de Janeiro até Lisboa; entre outras 
matérias. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 178, pasta 15. 
 

16-  1821, Setembro – Dezembro, [Lisboa] 
PORTARIAS (9) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Joaquim José Monteiro Torres, e de Joaquim Guilherme da Costa Posser, ao 
Conselho do Almirantado, Real Junta da Fazenda da Marinha, remetendo processo 
de Feliciano Martins, soldado da Brigada da Marinha; sobre as autorizações de 
saídas de navios de Lisboa para a Figueira; sobre nomeação de Francisco Carneiro 
Pinto Vieira de Melo para o lugar de ouvidor da Câmara de Belém do Pará; sobre 
autorizações de saídas de navios e de pessoas do porto de Lisboa para Madeira e 
Açores, entre os passageiros, segue para Madeira o juiz e ouvidor da Alfândega 
Manuel Caetano César de Freitas; remetendo patente de militares à secretaria da 
Guerra para se dar o despacho necessário. 
Anexo: relação de cartas patentes. 
Obs.: minutas e documentos para o registro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 178, pasta 16. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 179 (1754-1820) 
N.º de pastas descritas: 55 
Assunto: militares pedindo mudança de posto; epidemia em Espanha; entrada de navios nos 
portos portugueses; nomeação para cargos; banhos de mar da princesa; degredados; piratas 
argelinos; governo francês; epidemia em Lagos; solicitações de cargos para o ultramar; peste 
no Norte de África; prevenção de epidemias; perdão e comutação de penas. 
 

1-  1754, Junho, 20, Lisboa --- 1758, Janeiro, 13, [Lisboa] 
OFÍCIO (cópia) e OFÍCIO do [provedor dos Armazéns], [José Joaquim de] Larre, o 
primeiro, sobre a substituição do piloto matriculado de Alfama, Antônio Pinto, 
pelo piloto mor da vila de Cascais, João Rodrigues por se encontrar doente; o 
segundo, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa 
Corte Real, acerca do piloto mor da cidade de [Lisboa] e os demais pilotos 
matriculados da cidade de Alfama necessários para metade dos navios mercantes 
da frota das conquistas e naus da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 1. 
 

2-  1800, Janeiro, 2 – Outubro, 20, Tavira 
OFÍCIOS (5) do monteiro-mor [conde de Castro Marim, D. Francisco de Melo da 
Cunha] ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, o primeiro, informando que o preto João Pestana, havia sido remetido de 
Cádis pelo vice-cônsul ao governador da Vila Real de Santo Antônio e que seria 
enviado para o Presídio da Trafaria, onde aguardaria uma decisão régia; o 
segundo, remetendo uma carta do cônsul de Portugal em Gibraltar e uma carta da 
vice-almirante lord Keith para o mesmo cônsul; o terceiro, acerca da informação do 
comandante da praça de Sagres sobre uma grande armada inglesa que fora 
avistada; a quarta, sobre as notícias chegadas, através do negociante Jacob 
Dahoman, a respeito do contágio de Cádis e dos navios que ali se encontravam e 
sobre as precauções a tomar com as embarcações vindas da Espanha; o quinto, 
acerca da epidemia em Cádis e acusando a recepção de uma carta do governador 
de Vila Real de Santo Antônio com informações sobre a situação em Cádis e uma 
cópia de documento com a descrição dos sintomas e tratamento da epidemia em 
resposta a consulta feita aos facultativos do Real Colégio de Medicina de Cádis.  
Anexos: ofícios, memória  
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 2. 
 

3-  1800, Fevereiro, 14, Buenos Aires 
OFÍCIO ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho de M. Crispin, participando que os administradores do navio “general 
Cuyler”, que transportou três marinheiros ingleses cujo comportamento era de 
conhecimento do secretário, eram Antônio José da Costa e companhia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 3. 
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4-  1800, Março, 3 – Dezembro, 19, Faro 
OFÍCIOS (8) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho do comandante da praça de Lagos, João Shadwell Connell, o primeiro, 
informando a partida do monteiro-mor, governador e capitão general do reino do 
[Algarve, conde de Castro Marim, D. Francisco de Melo da Cunha] para a Corte, 
deixando-o encarregado do governo das armas; o segundo, participando a entrada 
de um iate no porto de Faro carregado de cera e couros e com cinco passageiros 
mouros e das medidas tomadas para que se cumprissem as ordens reais que 
prescreviam que as embarcações vindas de regiões “empestadas” deveriam 
cumprir quarentena em Lisboa; o terceiro, acusando a recepção de um aviso de 29 
de Março de [1800] em que o príncipe regente [D. João] ordenava que auxiliasse aos 
administradores da Companhia que mandam buscar gado à Barbária no que fosse 
necessário; o quarto, acerca da ordem régia de cortar toda a comunicação com a 
Barbária (norte de África) e manter em rigorosa quarentena as embarcações 
provenientes daquela região e informando que a peste já havia chegado ao porto de 
Tânger; o quinto, acusando a recepção de alguns ofícios e de duas cartas do 
comandante do caíque de guerra “Leão”; o sexto, sobre uma carta que recebeu de 
Gibraltar informando sobre o alastramento da peste no norte de África e a 
contaminação de algumas embarcações; o sétimo, acusando a recepção de três 
avisos com uma carta do cônsul de Portugal em Tânger; o oitavo, remetendo duas 
cartas do capitão-de-mar-e-guerra comandante da fragata real “a Carlota”. 
Anexos: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 4. 
 

5-  1800, Abril, 29 – Novembro, 17, Faro, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2), o primeiro de José Nunes da Costa Cardoso a D. Rodrigo José de 
Meneses, sobre o cumprimento da ordem de providenciar cinco sacas de pita para 
costuras com brevidade, e que para isso teve de mandar uma embarcação expressa 
à Lagos; o segundo, do escrivão da alfândega do porto de Belém, Joaquim José de 
Abreu, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho] informando serem falsas notícias das moléstias [epidemia de peste] que 
se abateram sobre Paços de Arcos, remetendo certidões do padre e do cirurgião da 
vila. 
Anexos: certidões, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 5. 
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6-  1800, Maio, 30 – Outubro, 30, Vila Real de Santo Antônio  
OFÍCIOS (2), o primeiro de Fernando José Ferreira ao desembargador Francisco 
José Brandão, sobre a sua nomeação para guarda-mor da saúde das embarcações 
oriundas da região da Barbária, no Norte de África, com gado, informando que na 
[Vila Real de Santo Antônio] não havia lazareto e solicitando ordens a respeito do 
que fazer se houvesse algum doente; o segundo, do tenente-coronel governador da 
praça da Vila Real de Santo Antônio, participando a viagem de chalupa “Silveira” 
com bandeira portuguesa para Lisboa, com a mesma carga de ferro que trouxera de 
Lisboa. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 6. 
 

7-  1800, Junho, 22 – Dezembro, 1, Queluz, Faro, Oeiras 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, o primeiro, do secretário de Estado do Reino e Mercês e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra, Luís Pinto de Sousa [Coutinho], informando que expediu 
alguns avisos em cumprimento das ordens do príncipe regente [D. João] para que 
se aprontassem as barracas em Caxias, onde a princesa [D. Carlota Joaquina] 
tomaria os seus banhos de mar e que as mesmas fossem guardadas pela tropa mais 
próxima; o segundo, do corregedor da comarca de Faro, Francisco Xavier da 
Silveira e Silva, acusando a recepção de dois avisos, com as cópias dos 
depoimentos dos indivíduos estranhos que entraram em [Lisboa], informando que 
nenhum deles passara por sua comarca, uma vez que as pessoas desconhecidas 
eram ali inquiridas e detidas até se legitimarem; o terceiro, do sargento-mor de 
ordenança Domingos Rafael Dinis, remetendo uma cópia que fora escrita a partir 
da leitura por parte do próprio portador na praia, previamente esvaziada por medo 
ao contágio, de um ofício que lhe dirigiu Carlos de Albornos, e comunicando que o 
original seria remetido pelo próprio portador, pelo correio de Badajoz, diretamente 
para Lisboa onde poderia ser tratado com as cautelas estabelecidas em ocasiões de 
contágio; o quarto, do [coronel da Companhia de Bombeiros do regimento de 
Artilharia da Marinha], Gustavo Adolfo Hércules de Chermont, remetendo o 
requerimento do furriel ajudante de quartel e mestre do Regimento de Artilharia 
da Marinha, José Antônio da Silva, para servir nas colónias. 
Anexos: ofícios. 
Obs: documento em espanhol 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 7. 
 

8-  1800, Julho, 2 
CARTA PARTICULAR (cópia) a Manuel da Câmara, sobre a recusa do signatário 
do cargo para o qual foi indicado e sobre a licença régia que lhe fora concedida 
para voltar a Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 8. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

9-  [post. 1800, Julho, 17] 
REQUERIMENTO do capitão da 1ª Companhia do Regimento de Artilharia do 
Algarve, Duarte Cabreira Brito e Alvelos, solicitando um cargo no ultramar. 
Anexos: ofício, requerimento, declarações, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 9. 
 

10-  1800, Agosto, 16, Queluz – 1806, Junho, 17, Mafra 
AVISOS (4), o primeiro, do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, a Antônio José Oliveira, ordenando que a Real Junta 
da Fazenda da Marinha mandasse dar a mensalidade ao capitão da companhia da 
gente marítima de Vila Real Félix Fabregas de Vinhes, a título de pensão, enquanto 
durasse o cruzeiro nas costas do Algarve; o segundo, do [capitão do Regimento de 
Cavalaria], visconde de Barbacena, [Francisco Furtado de Castro do Rio de 
Mendonça e Faro], ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] visconde de 
Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], ordenando que 
preparasse em Caxias as barracas necessárias para os banhos de mar da princesa 
[D. Carlota Joaquina]; o terceiro, do [secretário de Estado do reino e mercês], 
visconde de Balsemão [D. Luís de Pinto Sousa Coutinho] ao [conselheiro do 
Conselho Ultramarino] Barão de Moçâmedes [José de Almeida Vasconcelos Soveral 
de Albergaria], ordenando que o Conselho Ultramarino emitisse um parecer da 
petição de João Pedro Carvalho de Moraes; o quarto, do [secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra], Antônio de Araújo de Azevedo ao [secretário de 
Estado da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], informando que deveria passar um aviso para que, na 
torre de São Julião da Barra, se entregasse o preso José de Melo Pereira de Castro à 
ordem do coronel do Regimento de Artilharia da Corte Antônio Teixeira Rebelo. 
Anexos: requerimentos, lembretes, atestados, escrito, ofícios, carta de perdão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 10. 
 

11-  1800, Agosto, 18, Lisboa 
PROCESSO dos soldados do Regimento de Infantaria de Cascais, com o 
interrogatório dos réus Manuel Alvarez Henriques, Alexandre da Silva, Manuel 
Nunes Rigor, Joaquim José Pereira, Valentim José, José Lino, José do Carmo, 
Manuel da Silva Quadros e a sentença. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 11. 
 

12-  1800, Setembro, 8, Setúbal 
RECIBOS (2) o primeiro passado pelo guarda-mor da saúde, Antônio Luís Ferreira 
onde consta que recebeu do contestável da praça da vila de Setúbal, Antônio José 
da Cunha Lima uma ordem do real serviço, expedida pelo tenente geral, João 
[M…]; o segundo, passado pelo comandante da barra do Outão, João Tomé da 
Cunha […] acusando a recepção de uma carta do tenente geral, governador da 
praça de Setúbal, sobre as medidas de contingência da peste na Espanha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 12. 
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13-  1800, Outubro, 27 – Novembro, 17, Tavira 
OFÍCIOS (5) do monteiro-mor [conde de Castro Marim, D. Francisco de Melo da 
Cunha] ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, o primeiro, sobre a notícia de uma moléstia que se abateu sobre a cidade 
de Lagos, informando que o Hospital Real Militar encontrava-se lotado de doentes, 
faltando camas e roupas, mas que se tratava de febres intermitentes que cediam aos 
remédios em cinco ou seis dias; o segundo, acerca de uma carta que recebera do 
brigadeiro governador de Lagos, transcrevendo uma declaração feita por um 
capitão de navio dinamarquês sobre piratas argelinos; o terceiro, sobre a epidemia 
em Espanha, as medidas de contingência no Guadiana e em todas as fronteiras com 
Portugal; o quarto, acusando a recepção de um aviso, em que lhe foi ordenado que 
mandasse chamar, da Vila Real de Santo Antônio, Lázaro José de Brito e lhe 
entregasse uma carta, os passaportes que pedisse, recursos financeiros para a 
expedição de que fora encarregado e um ofício comunicando que as fragatas 
“Tritão” e “Andorinha” estavam à procura dos corsários argelinos e juntar-se-ia a 
elas a fragata “Carlota”; o quinto, remetendo um ofício do cônsul português em 
Cádis.  
Anexos: lembretes, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 13. 
 

14-  1800, Novembro, 14, Lisboa – 1804, Outubro, 10, [Lisboa] 
ESCRITOS (3), o primeiro, de Tomás de Aquino Lobo [oficial em Londres], a 
Augusto Molloy, sobre uma conta de roupa lavada pendente e sobre o despejo da 
taberna, na rua Formosa, informando que Antônio José Delgado havia mandado 
citar judicialmente o taberneiro a sair do estabelecimento; o segundo e o terceiro, 
do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra] Antônio de Araújo de 
Azevedo ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior, um, acerca de dois soldados 
do Regimento de Lagos, Manuel Duarte e Antônio Luís que se encontravam no 
Presídio da Trafaria e deveriam ser entregues a uma pessoa indicada pelo 
governador e capitão general do reino do Algarve, monteiro-mor [conde de Castro 
Marim, D. Francisco de Melo da Cunha] e o outro, sobre as ordens expedidas ao 
inspector das tesourarias para mandar pagar o soldo da nova tarifa ao sargento-
mor agregado ao Regimento de Infantaria de Tavira. 
Anexo: lembrete 
Obs.: o segundo escrito não tem autógrafo, mas presumimos que o autor seja o 
secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra, Antônio de Araújo de 
Azevedo pela letra do documento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 14. 
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15-  [post. 1801, janeiro] 
ESCRITO sobre a petição de Miguel Rodrigues Colaço do ano de 1788, alegando 
que o suplicante se referia à revista do Desembargo do Paço e a um decreto de 
confirmação que não passou pela Secretária [de Estado da Marinha e Ultramar]. 
Anexo: lembretes. 
Obs: letra do lembrete do visconde de Anadia, secretário entre 1801 e 1809, 
escrevendo ao oficial-maior João Felipe da Fonseca. O lembrete tem uma referência 
de 28 de maio. O secretário tratava diretamente com este oficial até Novembro de 
1807. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 26. 
 

16-  1801, Março, 2, Lisboa 
INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO, passado pelo desembargador e ouvidor do 
juízo da Ouvidoria da Alfândega de Lisboa, Dr. Antônio Joaquim de Lemos 
Monteiro, a favor do mestre do caíque Nossa Senhora da Piedade, Domingos 
Leonardo, que para pedir passaporte precisaria justificar que a embarcação tinha 
como senhorios Luís Francisco de Macedo, Sebastião Martins Morgado e Manuel 
Lourenço.  
Anexo: instrumento de venda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 16. 
 

17-  [post. 1801, Agosto, 13] – [ant. 1805, Agosto, 28] 
INFORMAÇÃO, ESCRITO e AVISO, acerca de pesquisa feita numa chancelaria 
para encontrar o registo de uma provisão a fim de passar uma certidão; o escrito do 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar visconde de Anadia João Rodrigues 
de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] ao [oficial-maior da Secretária de Estado da 
Marinha e Ultramar] João Filipe da Fonseca, sobre as barracas a serem construídas 
na praia de Caxias, onde a princesa [D. Carlota Joaquina] toma os seus banhos do 
mar; o aviso, do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] a José de Santa Rita acerca 
das barracas da praia de Caxias. 
Obs.: o escrito é do punho do secretário de Estado da Marinha e Ultramar visconde 
de Anadia João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 17. 
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18-  1801, Setembro, 9, Carcavelos – 1804, Setembro, 11, Lisboa 
OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, do [conselheiro 
do Conselho Ultramarino] Barão de Moçâmedes [José de Almeida Vasconcelos 
Soveral de Albergaria], sobre o seu retiro para uma quinta em Carcavelos; o 
segundo e o terceiro, do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de 
Portugal na Inglaterra] D. João de Almeida de Melo e Castro, um, acerca das 
ordens expedidas ao governador das armas, ao governador e capitão general do 
reino, bem como a todas as estações principais e aos generais das províncias sobre 
as medidas de contingência da peste e, o outro, remetendo um requerimento do 
espanhol João Ramos e uma memória do juiz de fora de Faro, em que constava a 
sentença do almirantado, que julgou por certo entregar ao suplicante o caíque 
“Pastora”, apresado pela fragata portuguesa “São João Príncipe”; o quarto, do 
coronel Antônio Teixeira Rebelo, acerca do pedido de lentes substitutos para 
leccionar as disciplinas das Academias, uma vez que os discípulos perdiam muito 
tempo e indisciplinavam-se frequentando os estudos na Universidade e nas 
Academias; o quinto, do desembargador do Paço e superintendente da Marinha 
Real do Porto, Francisco de Almada Mendonça, informando que o seu ajudante na 
cidade do Porto, o desembargador José Teixeira de Sousa, participara-lhe que um 
bergantim carregado de bacalhau fora apresado por um corsário francês; o sexto, 
do barão de Stoqueler, sobre a entrada de embarcações nos portos de Lisboa.  
Anexos: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 18. 
 

19-  [post. 1801, Novembro, 27] – [post. 1807, Fevereiro, 16] 
LEMBRETES (3) de processos de requerimentos da [Secretária de Estado da 
Marinha e Ultramar]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 19. 
 

20-  [post. 1801] 
INFORMAÇÃO sobre o paul de Comporta [sic] da princesa [Carlota Joaquina]. 
Anexos: aviso e lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 20. 
 

21-  1802, Fevereiro, 5 -1804, Fevereiro, 3 
ESCRITOS (2), o primeiro ao [oficial-maior da Secretária de Estado da Marinha e 
Ultramar] João Filipe da Fonseca, mandando lavrar um decreto simples e sem as 
cláusulas de um anterior, de mercê de propriedade vitalícia, para lhe ser remetido; 
o segundo, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar visconde de Anadia 
João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] sobre o decreto passado ao 
Erário Régio para o pagamento anual a Leonardo Pinheiro e Vasconcelos da 
quantia de trezentos mil reais. 
Obs.: os escritos são do punho do secretário de Estado da Marinha e Ultramar 
visconde de Anadia João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 21. 
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22-  1802, Fevereiro, 18, [Lisboa] – 1807, Outubro, 14, Tavira 
OFÍCIOS (4) do monteiro-mor [conde de Castro Marim, D. Francisco de Melo da 
Cunha] ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia [João 
Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, remetendo cópias de 
alguns ofícios acerca de algumas pendências já resolvidas; o segundo, enviando o 
ofício do governador interino das Armas do Reino do Algarve e uma carta do 
cônsul de Portugal em Cádis, [Henrique Ribeiro Neves]; o terceiro, sobre a sua 
chegada à cidade de Tavira, solicitando que isso fosse comunicado ao príncipe 
regente [D. João]; o quarto, remetendo cópia de parágrafo de um ofício do 
governador da Vila Real Santo Antônio, referente a presença de corsários argelinos. 
Anexos: ofícios (cópia), nota (doc. Impresso), ofício (cópia de paragrafo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 22. 
 

23-  1802, Março, 11 
OFÍCIO (minuta) informando acerca da chegada de uma embarcação com tropa 
inglesa ao porto de Lisboa, proveniente de Malta e do Egipto. 
Obs.: o documento é do punho do oficial-maior da Secretária de Estado da Marinha 
e Ultramar João Filipe da Fonseca 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 23. 
 

24-  1802, Abril, 28 – [1802], Maio, 22 
ESCRITOS (4) ao [oficial da Secretária de Estado da Marinha e Ultramar] Caetano 
José Ribeiro; o primeiro, informando que se deveria passar um aviso ao auditor da 
marinha expedindo algumas ordens sobre construções de madeira na praia da 
Junqueira que tiravam a vista do palácio onde residia o Cardeal Patriarca; o 
segundo, acerca do envio de duas representações ao [secretário de Estado do reino 
e mercês], visconde de Balsemão, [D. Luís de Pinto Sousa Coutinho]; o terceiro, 
sobre o embarque do ministro plenipotenciário Jorge de Sá Pereira e sua família 
para Nápoles; o quarto, sobre o envio de cópias de ofícios ao Marquês de Pombal 
[Henrique José de Carvalho e Melo]. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 24. 
 

25-  1802, Maio, 28, Lisboa 
RECIBO passado por D. Clara Joaquina de Tavares Bernardes Cabral, relativo a 
documentos que recebeu da Secretária de Estado dos Negócios Ultramarinos sobre 
um requerimento em seu nome. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 25. 
 

26-  1803, Fevereiro, 7 
INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO passado pelo desembargador do Paço e 
superintende da Marinha Real do Porto, Francisco de Almada Mendonça, a favor 
do comerciante, Antônio José Coelho que estava interessado na compra do 
bergantim português “O Rei dos Mares”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 26. 
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27-  [post. 1803, Setembro, 30]  
REQUERIMENTO de Lourenço Demichelis solicitando que o pároco da igreja de 
Nossa Senhora do Loreto lhe passasse uma certidão onde constasse que foi 
baptizado naquela igreja. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 27. 
 

28-  1804, Fevereiro, 6, Trafaria 
OFÍCIO informando acerca do requerimento do soldado do Regimento de 
Infantaria de Lagos da 5ª Companhia, Manuel Duarte, preso no Presídio da 
Trafaria.  
Anexos: lembretes, requerimento 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 28. 
 

29-  1804, Setembro, 3, [Lisboa] – 1805, Setembro, 18, [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Antônio 
de Araújo de Azevedo ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] visconde 
de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, 
informando acerca do aviso expedido ao general, marquês de Vagos [D. Nuno da 
Silva Tele e Meneses] para enviar com urgência à Paços de Arcos um destacamento 
de força devido ao contágio de Málaga; o segundo, acusando a recepção de uma 
carta relativa à concessão do soldo com nova tarifa a favor do sargento-mor 
agregado ao Regimento de Infantaria de Tavira, Pedro Mascarenhas; o terceiro, 
acerca das ordens expedidas ao general, marquês de Vagos, [D. Nuno da Silva 
Teles e Meneses] para que o Regimento de Freire colocasse um destacamento para 
guardar os presos sentenciados que se encontravam na fortaleza de Cascais; o 
quarto, sobre os presos que se encontravam a bordo da nau “ Belém” e que seriam 
recebidos na torre de São Julião da Barra; o quinto, remetendo a cópia de uma carta 
que recebera do cônsul de Portugal em Gibraltar, Patrício Parral, que se encontrava 
a bordo de um iate em Paços de Arcos; o sexto, sobre o desertor do Regimento de 
Infantaria de Cascais, Joaquim José Vidal, que se encontrava preso na torre de São 
Julião da Barra. 
Anexos: lembretes, ofício (cópia), ofício.  
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 29. 
 

30-  1804, Setembro, 11 
ESCRITO informando que um pescador da Ericeira encontrara um caíque e que por 
ordem do juiz de fora de Oeiras a embarcação fora conduzida até à Ericeira, onde 
foi visitado pelos oficiais. 
Anexo: lembrete. 
Obs.: escrito do punho do oficial-maior da Secretária de Estado da marinha e 
Ultramar 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 30. 
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31-  1804, Setembro, 18 – Outubro, 19, Paços de Arcos 
OFÍCIOS (4) do desembargador provedor mor da Saúde, João Anastácio Ferreira 
Raposo, o primeiro, remetendo a representação do inspector do Lazareto, José 
César sobre as providências que deveria tomar a respeito dos pertences e valores 
que um capitão da fragata lhe entregara; o segundo, acerca da participação que 
recebeu sobre a peste em Málaga e da expedição de novas ordens a respeito da 
vigilância que se deveria ter; o terceiro, remetendo um ofício acerca da entrada de 
um corsário inglês denominado Thio Thomas; o quarto, acerca da entrada [no 
porto de Lisboa] do navio imperial “Instrumento” de que era capitão João Nisohch 
e da barca portuguesa “Senhor dos Mártires”, de que era mestre Gaspar Antônio, 
ambos vindos de Gibraltar e que se encontravam em quarentena. 
Anexos: ofícios, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 31. 
 

32-  1804, Outubro, 20 – Novembro, 19, Paços de Arcos 
OFÍCIOS (4) do desembargador provedor mor da Saúde, João Anastácio Ferreira 
Raposo, o primeiro, sobre a entrada [no porto de Lisboa] de um escaler e 
informando que em Tavira se encontravam várias embarcações com mais de 
duzentas pessoas em quarentena; o segundo, remetendo o recibo do arrais Tobias 
da fragata marroquina “Memona”, de uma amarra pertencente ao Arsenal Real; o 
terceiro, enviando as declarações da entrada da fragata “Andorinha”, de que era 
comandante, Rodrigo José Ferreira Lobo; o quarto, remetendo um ofício do chefe 
da nau “Rainha de Portugal”. 
Anexos: ofícios, lembrete,  
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 32. 
 

33-  1804, Novembro, 3, Almada 
OFÍCIO do juiz de fora de [Almada], Sebastião José Garcia sobre a fuga de quinze 
algarvios empregados no serviço do departamento de Coina, sobre a qual efectuou 
uma devassa. 
Anexo: auto de devassa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 33. 
 

34-  1805, Janeiro, 29, Oeiras 
OFÍCIO do juiz de fora de Oeiras, Silvério José Nunes Collares, informando da 
chegada, junto da costa do forte de São Bruno, de um navio espanhol, apresado por 
ingleses, carregado de algodão, cacau, anil, entre outros produtos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 34. 
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35-  1805, Janeiro, 31, [Lisboa] - 1806, Março, 8, [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, do [provedor da 
Casa da Índia e da Guiné], José Joaquim Lobo da Silveira, sobre das obras na torre 
de São Julião; o segundo, de Martinho de Sousa de [...] sobre a petição do coronel 
comandante da torre de São Julião, solicitando quarenta mil réis para a igreja 
daquela torre; o terceiro, do [coronel do Regimento de Artilharia da Corte] Antônio 
Teixeira Rebelo, acerca das obras a serem realizadas na fortaleza para servir de 
presídio aos presos destinados ao ultramar; o quarto, do coronel [do Regimento de 
Artilharia da Corte] Antônio Teixeira Rebelo, acerca das despesas com as obras de 
um cemitério; o quinto, do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra], Antônio de Araújo de Azevedo, desejando-lhe rápidas melhoras e 
remetendo-lhe um atestado de bom serviço do tenente Manuel Pereira de 
Vasconcelos. 
Anexo: lembretes, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 35. 
 

36-  1805, Abril, 29 – Novembro, 24, Tavira 
OFÍCIOS (4) do [comandante da praça de Lagos], João Shadwell Connell, ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues 
de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, remetendo um mapa, que foi 
entregue por via do vice-cônsul de Cádis em Portugal; o segundo, remetendo um 
ofício sobre a fragata inglesa “Amphião”; o terceiro, informando sobre a presença 
na praça de Faro de uma esquadra, reconhecida como inglesa, com doze naus de 
linha, uma fragata e uma escuna; o quarto, comunicando a chegada no reino do 
[Algarve] do governador e capitão general [do reino do Algarve], monteiro-mor 
[conde de Castro Marim, D. Francisco de Melo da Cunha] e, portanto, a finalização 
de seu governo interino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 36. 
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37-  ����[ant. 1805, Julho, 9] – [post. 1805, Outubro, 11] 
REQUERIMENTOS (6), ao príncipe regente [D. João], o primeiro do cadete de 
infantaria da 4ª Companhia da Legião, Antônio Carlos Augusto de Barros 
Nascimentos, solicitando um posto no Rio de Janeiro; o segundo, do furriel da 4ª 
Companhia do Regimento de Cascais, João Soares Brandão, pedindo o posto de 
tenente para um dos regimentos de Portugal; o terceiro, do cabo agregado a 3ª 
Companhia de Cavalaria, Mateus José, solicitando um posto num dos regimentos 
do reino ou ultramar; o quarto, de Manuel Mascarenhas de Figueiredo Bacalhau, 
solicitando um posto subalterno de oficial para o ultramar ou para o Regimento da 
capitania de São Paulo, Rio de Janeiro, Olinda ou Pará; o quinto, do cadete do 
regimento de infantaria de Lagos, Sebastião Antônio de Bulhões Leotte, pedindo 
para servir no ultramar; o sexto, de Antônio Gomes, antigo patrão da falua da torre 
de São Lourenço da barra de Lisboa, solicitando o pagamento do seu salário em 
atraso.  
Anexo: atestados, carta patente, requerimentos lembrete, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 37. 
 

38-  1805, Julho, 12 – Agosto, 1, Lisboa 
INSTRUMENTOS DE JUSTIFICAÇÃO (3), o primeiro passado a favor do mestre e 
proprietário do caíque “Três Amigos”, Elias da Cruz que, uma vez que a 
embarcação fora comprada em Gibraltar, solicitava uma certidão onde constasse 
que apresentara o documento que comprovava a compra dessa embarcação; o 
segundo, passado pelo desembargador e juiz da Índia e Mina, Tomás José 
Nepomuceno Ferreira da Veiga, a favor do mestre do caíque “Senhor Jesus e Nossa 
Senhora da Piedade”, Manuel Ribeiro, declarando ser português, que a embarcação 
fora construída em Lagos e que não transportava nenhum estrangeiro; o terceiro, 
passado pelo desembargador e juiz da Índia e Mina, Tomás José Nepomuceno 
Ferreira da Veiga, a favor do mestre do caíque “Senhor Jesus e Almas”, Jerónimo 
da Silva, declarando ser português, que a embarcação fora construída em Faro e 
que não transportava estrangeiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 38. 
 

39-  1805, Julho, 30, Lisboa 
INTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO passado pelo desembargador e juiz da Índia e 
Mina, Tomás José Nepomuceno Ferreira da Veiga, a favor do mestre do caíque 
“Santo Antônio e Almas”, Manuel Pereira, declarando ser cidadão português e que 
a embarcação fora construída em Faro. 
Anexo: instrumento de justificação, declarações, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 39. 
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40-  1805, Agosto, 7 – Setembro, 1, Lisboa 
INSTRUMENTOS DE JUSTIFICAÇÃO (3) passados pelo desembargador e juiz da 
Índia e Mina, Tomás José Nepomuceno Ferreira da Veiga, sendo o primeiro, a favor 
do mestre do caíque “Senhora da Guia”, André Machado, declarando ser 
português, que a embarcação fora construída em Faro e que não transportava 
nenhum estrangeiro; o segundo, a favor do mestre e proprietário do caíque 
“Senhora do Carmo e Santo Antônio”, Domingos Veigas declarando ser português 
e natural de Olhão, onde a embarcação fora construída e que não transportava 
nenhum estrangeiro; o terceiro, a favor do mestre e proprietário do caíque “Senhor 
do Bom Fim”, José Martins Salmeta, declarando ser português, que a embarcação 
fora construída em Faro e que não transportava estrangeiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 40. 
 

41-  1806, Fevereiro, 12 – Junho, 16, Vila Viçosa, Mafra 
AVISOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra] Antônio 
de Araújo de Azevedo ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] visconde 
de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], ordenando a 
suspensão da ida para a Índia do sargento do Regimento de Artilharia do Algarve, 
João Francisco de Macedo, que se encontrava preso no presídio da torre de São 
Julião da Barra e um segundo aviso determinando a sua soltura, enquanto decorria 
o seu processo. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 41. 
 

42-  ����1806, Maio, 15, Lisboa – 1809, Junho, 30, Covilhã 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, do 
desembargador juiz assessor do Conselho de Guerra, Alexandre José Ferreira 
Castelo, remetendo processos que foram despachados pelo Conselho da Justiça; o 
segundo, de Francisco de Azevedo Coutinho, informando a sua partida para o 
Mirante do Alto da Cruz Quebrada, os requerimentos de um cavalheiro da ilha 
Terceira e de F. Galdino, e a expedição de uma consulta do Conselho Ultramarino 
sobre um ouvidor da capitania da Baía, F. Dantas; o terceiro, do brigadeiro Manuel 
Pinto Bacelar, relatando sobre os anos que esteve no serviço régio e solicitando o 
comando no Regimento da Cavalaria Nº6; o quarto, de José Rodrigues da Cunha, 
saudando-o pelo título de conde e informando acerca de uma provisão sobre uma 
capela do governador de Moçambique. 
Anexo: lembrete 
Obs.: o último ofício é dirigido ao conde, o primeiro e único visconde de Anadia, D. 
João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior que tornou-se conde de 
Anadia em 17 de Dezembro de 1808. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 42. 
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43-  1806, Maio, 30, Porto – 1807, Outubro, 21, Lisboa 
OFÍCIOS (2) o primeiro do [governador da cidade do Porto], Pedro de Melo 
Breyner, comunicando que os réus João da Silva e João Antônio Barbosa seguiriam 
viagem no iate “Santa Ana e São Joaquim” de que era mestre João Ferreira; o 
segundo, do capitão-de-mar-e-guerra, João da Costa de Cabedo, informando acerca 
do requerimento do sargento da guarnição da fortaleza de São Lourenço da Barra 
de Faro, Tomé Fernandes Madeira. 
Anexo: lembrete 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 43. 
 

44-  [ant. 1806, Agosto, 23] – [ant. 1807, Janeiro, 7] 
REQUERIMENTOS (4) ao príncipe regente [D. João] o primeiro, do soldado guarda 
Real da Polícia da 8ª Companhia, Eugénio Dionísio, solicitando um posto de 
sargento no ultramar; o segundo, do tenente secretário agregado do Regimento de 
Infantaria de Lipe, Manuel Joaquim de Oliveira e Melo, solicitando um posto de 
comando ou governo no ultramar; o terceiro, do sargento da 1ª Companhia de 
Infantaria da Legião de Tropa Ligeira, Francisco de Paula Castanheira, requerendo 
o posto de porta-bandeira da Real Brigada; o quarto, do primeiro-tenente da 
Armada Real, Antônio da Costa [Odares], solicitando o cargo de governador de 
Cacheu.  
Anexos: requerimentos, lembretes, atestados.  
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 44. 
 

45-  1807, Janeiro, 27, [Lisboa] – 1809, Janeiro, 4, [Lisboa] 
AVISOS (2) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, ao [conselheiro 
do Conselho Ultramarino], visconde da Lapa, [José de Almeida Vasconcelos 
Soveral de Albergaria], ordenando que o Conselho Ultramarino fizesse consulta 
sobre o requerimento de Joaquim Francisco do Livramento; o segundo, a José 
Manuel Plácido de Moraes, reintegrando-o no posto de oficial da secretaria de 
estado da Marinha e Ultramar. 
Anexo: requerimento, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 45. 
 

46-  1807, Maio, 5 
CARTA ao príncipe regente [D. João], do [secretário do Conselho Ultramarino], 
Francisco de Borja Garção Stockler, informando que nos livros da secretária do 
Conselho Ultramarino não se encontravam registadas ordens acerca do bacharel 
Francisco Xavier da Silveira e Silva, que declarava ter servido de corregedor e 
provedor da comarca de Faro. 
Anexo: carta, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 46. 
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47-  [post. 1807, Julho, 13] 
INFORMAÇÃO sobre um requerimento de José Joaquim de Andrade Aranha e 
Oliveira, de que se proferiu um despacho em 13 de Julho de 1807. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 47. 
 

48-  [post. 1808, Janeiro, 11] 
REQUERIMENTO do algarvio, João Antônio solicitando o pagamento de uma 
dívida de quarenta e quatro mil reis, de um crédito que fez ao algarvio da 6ª 
esquadra, Joaquim Filipe. 
Anexo: requerimento, informação, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 48. 
 

49-  [ant. 1808, Fevereiro, 29] 
OFÍCIO de [José] Cesan ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar visconde 
de Anadia João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sobre a sua 
experiência profissional no que tocava à prevenção e controle de epidemias, 
resultante dos anos de trabalho no Egipto e em Marselha no lazareto e na junta da 
saúde, e que por esta razão o príncipe regente [D. João] o nomeara, por decreto, 
inspector fiscal dos lazaretos de Portugal em 1802, relembrava a epidemia em 
Espanha no ano de 1800 e enumerava uma série de medidas que Portugal deveria 
adoptar para a prevenção das pestes, nomeadamente reformas a serem feitas na 
junta da saúde. 
Anexo: escrito (em francês). 
Obs.: o documento está escrito em francês; ver: AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 61; 
o signatário dirige o ofício ao secretário de Estado da guerra e da marinha, mas 
nesta década não houve nenhum ministro que ocupava as duas pastas. E pela data 
que cita, o ofício foi escrito ao visconde de Anadia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 49. 
 

50-  [post. 1808, Agosto, 28] 
REQUERIMENTO de Filipe Hockel dirigido ao enviado extraordinário e ministro 
plenipotenciário de Portugal na Inglaterra, D. João de Almeida de Melo e Castro, 
solicitando perdão do crime que admitiu ter cometido. 
Anexo: ofício, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 50. 
 

51-  [post. 1808, Setembro --- ant. 1820] 
REQUERIMENTO de Domingos Viegas, que se encontrava preso a bordo da 
fragata ‘‘Pérola’’, solicitando ser posto em liberdade porque se encontrava doente. 
Obs.: a datação do documento foi feita pelo despacho escrito do punho de D. 
Miguel Pereira Forjaz, secretário de Estado da Marinha e Ultramar neste período. 
Sabe-se que a Regência foi restabelecida em 19 de Setembro de 1808 em Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 51. 
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52-  1809, Janeiro, 2, Leiria  
CARTA da câmara de Leiria ao príncipe regente [D. João], informando que ficava a 
cargo do reparo dos quartéis e das camas para o Regimento Real, e solicitava 
madeira do pinhal real para os reparos dos quartéis.   
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 52. 
 

53-  [1809, Janeiro, 16] 
REQUERIMENTO do segundo tenente de artilharia com exercício na praça de 
Lagos, Zacarias Nonato Coelho, ao príncipe regente [D. João], solicitando o posto 
de primeiro-tenente para o corpo de Artilharia da Marinha ou para qualquer outro 
Regimento.  
Anexo: lembretes, certificados, atestados, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 53. 
 

54-  [post. 1810, Junho --- ant. 1816, Março, 21]  
REQUERIMENTO do negociante da praça de Lisboa, José Manuel de Lima, ao 
príncipe regente [D. João], solicitando que fosse pedido aos chefes das repartições 
reais que lhe passassem certidões do que consta nos livros dos assentos acerca dos 
géneros que forneceu a Marinha no tempo do governo francês.  
Obs: o documento foi datado tendo em conta a data da terceira invasão francesa em 
Portugal em Junho de 1810 e a morte de D. Maria I em 20 de Março. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 54. 
 

55-  [ant. 1818, Março, 4]  
INFORMAÇÃO sobre os desacatos protagonizados por Anastácio José e Casimiro 
Inácio, ambos da Companhia dos Marítimos, e as punições que receberam: o 
primeiro deveria assentar praça em um dos regimentos do Algarve e o segundo 
deveria ir servir numa esquadrilha.  
Anexo: ofícios, aviso, sumário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 179, pasta 55. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 183 (1761-1819) 
N.º de pastas descritas: 36 
Assuntos: material para a secretaria da Marinha; Pinhal de Leiria; pedidos para servir no 
Brasil; contrabando de tabaco; sedas; reparações em navios; pólvora; fardamento, 
degredados, contrato do tabaco. 
 

1-  1761, Junho, 1 – Junho, 2, Lisboa 
RECIBOS (3) o primeiro informando que recebeu uma quantia em dinheiro por 
conta do papel da Holanda que entregou ao o [oficial da Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar], João Gomes de Araújo; o segundo, de Gerolamo Siaparo 
informando que recebeu uma quantia em dinheiro, por conta do papel que 
comprou para a secretaria de estado e foi entregue ao mesmo João Gomes de 
Araújo; e o terceiro, referindo que recebeu de Cipriano João de Almeida e Silva 
uma carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 1. 
 

2-  1770, Março, 23 – 1798, Julho, 16, Madri, Lisboa, Olivença, Albufeira 
OFÍCIOS (5) o primeiro do embaixador português na Corte Espanhola, Aires de Sá 
e Melo, ao [secretário de Estado do Reino], conde de Oeiras, [Sebastião José de 
Carvalho e Melo], sobre o negócio [de capelo] de Cardeal, referindo que o nome 
seria apresentado a Sua Majestade católica [D. Carlos III], uma vez que não haver 
sido verificada a primeira nomeação feita por parte da coroa portuguesa, referindo 
que tal matéria foi remetida ao marquês Grimaldi. 
o segundo, do [intendente geral da Polícia] Diogo Inácio de Pina Manique, a 
Manuel Gomes de Carvalho e Silva, remetendo relação dos presos a quem foi 
ordenando trabalhar no Arsenal do Exército;  
o terceiro; do coronel do Regimento [de Olivença], João Antônio Pereira de 
Lacerda ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro, com agradecimento e pedindo remuneração de serviços 
prestados; 
o quarto e o quinto, de Bernardo Antônio de Mendonça e Matos ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
sobre oferta feita para o fornecimento da esquadra que cruza o Estreito de 
Gibraltar. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 2. 
 

3-  [post. 1770, Agosto, 17, Lisboa] 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei [D. José] sobre pretender João 
de Almada e Melo, que se lhe passe carta da Alcaidaria-mor da vila de Palmela da 
Ordem de Santiago. 
Obs.: na década de 1780 o solicitante é regedor das Justiças e governador das 
Armas do Porto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 3. 
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4-  1773, Outubro, 27, Lisboa – 1816, Junho, 28, [Lisboa] 
PROVISÃO (minuta) do rei D. José nomeando o destinatário no emprego de 
intendente de Almoxarifado e PORTARIA (cópia) dos governadores do reino, 
concedendo isenção a algumas embarcações de pagarem os emolumentos a Torre 
de Belém. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 4. 
 

5-  1773 – 1816, [Leiria], Lisboa, Amsterdã 
RELAÇÕES (3) a primeira, um traslado de uma folha de pagamentos a indivíduos 
que prestaram serviços a Coroa cortando madeira no Pinhal de Leiria e fazendo 
pequenos consertos; a segunda, dos avisos que no ano de 1788 se expediram ao 
provedor-mor da saúde sobre sedas; e a terceira, da carga do iate Bonfim, cujo 
capitão é Antônio Aldeano, vindo de Setúbal e chegado no Texel, Holanda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 5. 
 

6-  1778 – 1816, [Lisboa] 
MAPAS (2) sendo o primeiro dos capitães que assinaram o termo no dia 4 de Abril 
de 1778 e as quantias em que cada um foi multado; e o segundo, dos navios que 
saíram no mês de Junho do porto de [Lisboa] para os portos de ultramar e vão os 
degredados conforme as reais ordens, os navios dirigem-se primeiro para portos 
brasileiros (Pará, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão), mas o destino dos 
degredados é quase sempre Índia, Angola, Moçambique e também Pará e 
Maranhão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 6. 
 

7-  1779, Janeiro, 6 – Novembro, 9, Lisboa 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, o primeiro, ao D. Rodrigo de Sousa Coutinho, o 
segundo.  
O primeiro, do marquês de Tancos [D. António Luís de Meneses], sobre pedido 
feito ao comandante da Torre de Outão dos originais despachos que lhe foram 
apresentados para deixar sair pela barra de Setúbal o navio francês L’amitié; o 
segundo, do superintendente geral dos contrabandos e descaminhos dos direitos 
reais, Diogo Inácio de Pina Manique informando sobre o contrabando de tabaco; 
e o terceiro, de Joaquim Inácio da Cruz Sobral, ao [oficial-maior da Secretaria de 
Estado da Marinha e Ultramar], João Felipe da Fonseca, remetendo aviso. 
Anexo: portaria, certidão, auto de tomadia, ofício, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 7. 
 

8-  1786, Julho, 29, [Lisboa] 
OFÍCIO do [provedor dos Armazéns] da Guiné e Índia, Fernando de Larre Garcez 
Lobo Palha e Almeida ao inspetor geral da Marinha, acerca do insulto cometido 
pelos tripulantes de uma fragata espanhola. 
Anexo: ofício, certidões, auto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 8. 
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9-  1792, Fevereiro, 14 – [1799], Esposende, Évoramonte, Guimarães 
CARTAS (4) as três primeiras a rainha [D. Maria I] e a última ao príncipe regente 
[D. João], sendo 
a primeira, do vereador José Raimundo Pereira, sobre devassa feita na residência 
do juiz de fora da alfândega, Frederico de Almeida e Correia; 
a segunda, do juiz dos direitos reais, Inácio Antônio da Mata, sobre descarga de 
mercadoria na vila de São Martinho; 
a terceira, do juiz ordinário Elias Antônio de Brito, sobre a dificuldade em produzir 
frutas da população de Évora e sua consequente pobreza; 
e a quarta, do provedor da Comarca de Guimarães, José Manuel de Sousa Cardoso 
Pizarro, informando que se encontram estagnados algumas quantias de dinheiro 
nos depósitos da cidade de Braga e nas coutas de Vimeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 9. 
 

10-  1792, Agosto, 18 – Agosto, 31, Viseu, Vila do Conde, Chaves 
OFÍCIOS (10) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sendo 
o primeiro de Martinho de Sousa Albuquerque, informando que vai exercer de 
Viseu o exercício do Governo das Armas da Província [da Beira]; 
o segundo, de Jaques Filipe de Landerset, remetendo o caixote com  tabaco para a 
rainha; 
o terceiro, de João Ferreira Batalha, lembrando morte do visconde da Lourinhã, 
[Manuel Bernardo de Melo e Castro], irmão do destinatário; 
o quarto, de Miguel Carlos Caldeira, sobre herança deixada pelo visconde da 
Lourinhã, Manuel Bernardo de Melo e Castro; 
o quinto, de Veríssimo Antônio da Gama Lobo, solicitando ajuda do dito secretário 
para subsistir e cuidar de sua família; 
o sexto, do [conselheiro de Estado e governador das Armas da Corte], duque de 
Lafões, [D. João Carlos de Bragança Sousa Ligne Tavares Mascarenhas da Silva], ao 
[secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], Luís Pinto de Sousa 
[Coutinho], remetendo o Conselho de Guerra Interino, que se fez no Regimento da 
Artilharia da Marinha; 
o sétimo, do tenente-coronel engenheiro Tomás de Vila Nova e Sequeira, com 
informações sobre as obras que se fazem na casa que foi dos jesuítas em Vila 
Viçosa; 
o oitavo, de Plácido Domingues Figueiredo de Carvalho, queixando-se por não ter 
sido nomeado para servir o ouvidor da Lourinhã; 
o nono, do juiz de fora e da Alfândega Felipe José Soares Barbosa do Couto, sobre 
ordem para expedir um caixote de Diogo de Sousa e o destino deste; 
e o décimo, de Inácio Xavier de Sousa Pizarro, sobre as queixas caluniosas que lhe 
fizeram, sobre sua muita idade, os serviços que prestou e a confiança que a justiça 
será feita pela rainha e seus secretários. 
Anexos: ofício, escritos, portaria (cópia), recibo (cópia), certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 10. 
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11-  1792, Setembro, 3 – Dezembro, 22, Porto, Barcelos, Viana, Guimarães, Viseu 
OFÍCIOS (8) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sendo 
o primeiro, de Sebastião Correia de Sá, sobre demora na remessa do preso soldado 
da 9ª Companhia do 8º Regimento da Guarnição da cidade do Porto, Antônio 
Joaquim Pacheco Brandão, por motivo de esperar o próximo navio para Índia; 
o segundo, de João Nepomuceno Pereira da Fonseca, sobre regulação das comarcas 
do Estado; 
o terceiro, de Antônio Pereira de Brito Campelo, solicita ser colocado em posto de 
ajudante de ordens do Minho; 
o quarto, de Miguel Ferreira Dias, sobre despesas com obras em navios; 
o quinto, do coronel engenheiro José de Sandes de Vasconcelos, solicitando ser 
mandado para o Brasil ou para Ilhas, ou mesmo servir em alguma fábrica em 
Lisboa; 
o sexto, do provedor da Comarca de Guimarães, José Manuel de Sousa [Cerdeira] 
Pizarro, sobre a averiguação da importância dos fundos pertencentes as confrarias 
e Irmandades desta Comarca; 
o sétimo, do juiz de fora Manuel José da Cruz Mendes Taborda, sobre a execução 
provimento com que Luís Coelho Gomes servia na vila o ofício de tabelião do 
Público, Judicial e Notas; 
e o oitavo, de Martinho de Sousa e Albuquerque, informando quantidade de 
pólvora que existe nos Armazéns Reais da Praça de Almeida e quanto foi gasto 
durante o ano. 
Anexos: portaria (cópia), certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 11. 
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12-  1793, Janeiro, 8 – Fevereiro, 26, Valença do Minho, Alcácer Vila Viçosa, 
Pontevedra, Viana, Chaves, Elvas 
OFÍCIOS (8) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sendo 
o primeiro, do cônego Joaquim José Pereira Machado, solicitando mudança de 
cargo para aumento de côngrua; 
o segundo, de Miguel Ferreira Dias, sobre a necessidade de mais madeira para o 
Real Arsenal; 
o terceiro, do corregedor da Comarca de Vila Viçosa, José Peixoto de Brito [Mexia], 
sobre as contas das despesas da [condução de madeiras?] que foram da tapada de 
Vila Viçosa para a de Mafra; 
o quarto, do cônsul português no Reino da Galiza, José Osório do Amaral 
Sarmento e Vasconcelos, informando ter-se mudado do porto de Vigo para a vila 
de Pontevedra, por conta da centralidade e das instituições presentes nesta vila, 
facilitando o seu trabalho no serviço real; 
o quinto, do [governador das Armas da Província do Minho] David Calder, 
remetendo relação de pólvora que anualmente se costuma consumir nas praças de 
Castelo e fortalezas desta província [do Minho]; 
o sexto, do juiz de fora, Francisco de Assis da Fonseca, sobre o assassinato do 
abade de Marialva e sua criada, por um outro criado, informando que o acusado se 
encontra preso e em breve será remetido para a Relação; 
o sétimo, dando notícias acerca da praça de Elvas, informando os regimentos que 
foram combater os franceses;  
e o oitavo, de Miguel Ferreira Dias, sobre madeira necessária para o Arsenal da 
Ribeira das Naus. 
Anexo: mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 12. 
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13-  1793, Abril, 11 – Maio, 16, Viana, Mira, Almeida, Barcelos 
OFÍCIOS (7) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sendo 
o primeiro, do juiz e guarda-mor da Alfândega de Viana Manuel Caetano da Costa 
Correia de Puga, remetendo mapas de todas as embarcações que entraram e 
saíram do porto da vila de Viana; 
o segundo, do capitão-mor Pedro Mendonça, sobre os soldados que se prenderam 
na vila de Mira para o Real serviço por ordem do corregedor da cidade de Aveiro; 
o terceiro, de Pedro Lucas O’Reilly, oferecendo-se para embarcar nos navios de 
guerra portugueses e seguir para qualquer dos domínios ultramarinos; 
o quarto e o quinto, do corregedor da comarca de Barcelos, João Nepomuceno 
Pereira da Fonseca, respectivamente, informando que conforme ordem recebida, 
segue o meirinho da comarca com uma leva de 12 homens do mar para servirem 
como voluntários ao Real serviço e sobre a interrupção da diligência do tombo 
principiada na vila do Eixo; 
o sexto, do juiz de fora dos órfão servindo de civil e crime, José Tomás Marinho e 
Costa, sobre a licença do juiz civil e de crime faz na comarca; 
e o sétimo, do juiz e guarda-mor da Alfândega de Viana, Manuel Caetano da Costa 
Correia [de Puga], sobre a entrada do navio genovês no porto da vila de Viana, 
com 149 passageiros franceses. 
Anexo: mapas, carta particular. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 13. 
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14-  1793, Junho, 14 – Julho, 28, Vila Viçosa, Setúbal, Viana, Faro 
OFÍCIOS (7) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sendo 
o primeiro, de D. João de Noronha, sobre decisão real de não se fazerem nas igrejas 
de São Paulo, Santo Inácio, Santo Agostinho, Santo Antônio e de Santa Luzia, as 
festas respectivas nos dias destes santos; 
o segundo, de Antônio Ferreira Rego, com notícias sobre as hostilidades feitas 
pelos corsários franceses a duas embarcações portuguesas; 
o terceiro, de D. João de Noronha, sobre requerimento de José Falcão para que seja 
isento de multa; 
o quarto, de D. João de Noronha, sobre querelas criadas por conta da nomeação 
que fez interinamente para o lugar de sineiro da Real Capela de Vila Viçosa, na 
pessoa de Jerônimo Martins, que era ajudante do falecido sineiro Joaquim Correia 
Gatomefe; informando que fez o que era correto e remetendo a questão para ser 
resolvida pelo secretário; 
o quinto, do senado da Câmara de Viana: Miguel da Cunha da Pedra e Palácio, 
João de Gusmão Pimenta de Barbosa da Gama, João Fagundes da Rocha e Antônio 
José Pereira da Cunha, sobre terem embaraçado o envio de mil alqueires de feijão 
para o Arsenal da Marinha de Lisboa, que o dito secretário havia encomendado ao 
negociante Francisco Xavier Pereira, e explicando os motivos da Câmara; 
o sexto, do desembargador e corregedor da comarca, José Peixoto de Brito [Mexia], 
e o sétimo, de Carlos Frederico Lecor, dando informações pessoais sobre carreira e 
nomes de pessoas que podem fazer boas referências.  
Anexos: cartas particulares, requerimento, carta de nomeação, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 14. 
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15-  1793, Agosto, 5 – Outubro, 13, Borba, Almeida, Porto, Caldas 
OFÍCIOS (7) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sendo 
o primeiro, do couteiro-mor de Borba, D. Antônio de Almeida Beja e Noronha 
Melo e Castro, sobre a seca que atinge a província e a situação do gado da Real 
Tapada; 
o segundo, de João da Silveira Pinto da Fonseca, que informa ter assumido o cargo 
de encarregado do governo das armas da província no lugar do marechal de 
campo Marinho de Sousa e Albuquerque; 
o terceiro, do juiz da Alfândega da cidade do Porto, Rodrigo Antônio de Abreu e 
Lima, informando que durante sua estada na corte foram retirados dos armazéns 
83 barris de pólvora sob ordem do administrador da pólvora nacional; 
o quarto, de D. João de Noronha, informando que o capelão Antônio Rebelo foi 
nomeado pelo cabido da Real Capela para cuidar da causa da demanda solicitada 
pelo abade de Santo André de [Menedo]; 
o quinto e o sexto, do [ajudante de ordens do marquês de Tancos, governador das 
Armas da Corte], conde de Aveiras, [D. Nuno da Silva Telo e Meneses], 
respectivamente cumprindo ordens da princesa D. Maria Francisca Benedita, 
acerca do horário em que o príncipe regente [D. João] deverá embarcar no cais de 
Vila Nova e ir desembarcar na Ribeira das Naus e agradecendo informação 
recebida sobre este assunto; 
e o sétimo, do oficial da livraria que está encarregado dos mapas Joaquim Antônio 
Marques, informando que leva os livros de registro de entrada e saída de navios 
para casa, para que nos dias livres possa elaborar os mapas com as cargas dos 
respectivos navios. 
Anexo: certidões, portaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 15. 
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16-  1793, Novembro, 15 – [1793], Alcácer do Sal, Chaves, Lisboa, Guimarães 
OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sendo 
o primeiro, de Miguel Ferreira Dias, justificando a demora do envio de madeira, 
devido a falta de embarcações; 
o segundo, de Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio, dando os parabéns pelo 
motivo do despacho do D. Antônio de Almeida; 
o terceiro, de Miguel Ferreira Dias, sobre remessa de madeira e 18 barris de breu; 
o quarto, de [Edn.] Church, solicitando permissão para navios americanos 
aportarem em Lisboa e certificando que a tripulação não está infectada com a 
doença que havia ocorrido na Filadélfia anos antes; 
o quinto, do juiz de fora Manuel Cerveira Valente, informando que por ordem da 
Intendência Geral foi obrigado a prender e remeter os homens que constam de 
relação anexa; 
o sexto, do provedor da Comarca de Guimarães José Manuel de Sousa Cardoso 
Pizarro, sobre a cobrança e importância das terças. 
Obs.: o 4º ofício em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 16. 
 

17-  1800, Janeiro, 8 – Julho, 17, Lisboa 
OFÍCIOS (5) do intendente geral da Polícia da Corte e do Reino, Diogo Inácio de 
Pina Manique, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho e apenas o segundo ao Principal Sousa [José Antônio 
de Meneses e Sousa], sendo 
o primeiro, informando que a falta de assistência que têm os navios ingleses de 
pilotos da barra, tem sido a causa de se perderem alguns; 
o segundo, informando que o capitão tenente Canuto Franco, que foi encarregado 
de recrutar nas vilas onde recrutavam o Regimento da segunda Armada na 
Comarca de Coimbra, recebeu uma relação do número de fogos que as mesmas 
vilas tinham e a dificuldade que tinha para realizar o trabalho; 
o terceiro, informando sobre prisão de um livreiro que trazia mais livros do que 
podia e o seguimento deste processo; 
o quarto, passando informação do corregedor do Bairro do Remolares, sobre 
requerimento de José Martins da Silva; 
e o quinto, sobre ofício enviado ao desembargador e corregedor do Remolares 
Manuel Teófilo Mesquita de Moura, encarregando-o de diligência para o combate 
do contrabando. 
Anexos: carta particular, requerimento, instrumento de justificação, ofício, ofícios 
(cópias), lembrete, alvará (impresso). 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 17. 
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18-  1800, Janeiro, 30, [Lisboa] 
ESCRITO do núncio apostólico em Portugal, Arcebispo de Nisibi, Lorenzo 
[Caleppi] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, solicitando uma entrevista com o dito secretário. 
Anexo: lembrete, lista. 
Obs.: documento em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 18. 
 

19-  1800, Fevereiro, 13 – Dezembro, 6, Viana, Lisboa 
OFÍCIOS (5) os três primeiro do [governador das Armas da Província do Minho], 
David Calder e os outros de Leonardo Pinheiro de Vasconcelos ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
sendo 
o primeiro, informando que forneceu armamento e 10 soldados e um cabo para a 
escuna Real Pedro, cujo é comandante o 1º tenente do mar Joaquim Antônio 
Rodrigues Galhardo, seguir a viagem que fazia do Porto para Vigo, após ocorrido 
no litoral que se refere em participação anexa; 
o segundo, sobre pedido dos donos da lancha “Açoite” para que forneça guarnição 
militar, peças de artilharia, pólvora, balas e mais armamentos para a dita 
embarcação; 
o terceiro, informando que não foi possível ordenar ao juiz de fora da vila e 
comarca de Viana, para que este desse por acabado o trimestre dos guardas mores 
da saúde e coloque outros em seus lugares; 
o quarto, informando que tem tentando encontrar barco vazio para ir a Arzeu 
(Argélia) buscar trigo; 
e o quinto, sobre passaporte do comissário José Chapp e o mouro que o 
acompanha em sua expedição. 
Anexos: ofícios, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 19. 
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20-  1800, Março, 24 – Setembro, 27, Porto, Queluz 
OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo 
o primeiro, do capitão-de-fragata Gonçalo Antônio da Fonseca e Sá, participando 
que o alcaide do Bairros da Rua Nova foi pedir uma escolta para uma diligência, 
sem ter o ofício do seu ministro; 
o segundo, sobre requerimento no qual oferece prestar bons serviços; 
o terceiro, de Faustino Salustiano da Costa e Sá, agradecendo despacho que o 
nomeou para o posto de tenente-coronel; 
o quarto, de João Correia de Sá, informando que recebeu ofício que pede para não 
apreender ao Real Serviço nenhuma pessoa da tripulação do paquete Rio de 
Janeiro e informa que jamais praticou violência; 
o quinto, de João Correia de Sá, informando que quando a polaca inglesa 
denominada Três Irmãos entrar no porto, não a deixe sair e avise imediatamente a 
majestade britânica; 
e o sexto, de João Correia de Sá, recomendando cautela aos navios vindos de 
Andaluzia e Cádis e particular menção a quatro navios que partiram de Cádis em 
direcção a Setúbal e que os produtos e pessoas destas embarcações sejam colocadas 
em quarentena. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 20. 
 

21-  1800, Março, 28 – Setembro, 14, [Lisboa], Trafaria 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo 
o primeiro e o segundo, do cardeal patriarca [de Lisboa], para que se proceda 
contra o cura da freguesia da Madalena no caso da fuga do soldado, pelo prior de 
São João da Praça; 
o terceiro, do capitão Antônio Paulo da Costa, dando informações sobre os réus 
Luís Pereira Pinto de Sousa Azevedo e Gama, Manuel Antônio e Miguel Porfírio; 
o quarto, do capitão Antônio Paulo da Costa, sobre requerimento de José Felipe 
para que fosse expedido aviso para ser solto do Presídio da Trafaria; 
e o quinto, do capitão Antônio Paulo da Costa, remetendo lista dos presos 
remetidos pelo juiz dos degradados ao Presídio da Trafaria. 
Anexos: ofícios, lembrete e relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 21. 
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22-  1800, Maio, 7 – [1800], [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) do provedor-mor da Saúdem Francisco José Brandão, ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
sendo 
o primeiro, sobre autorizações ao guarda-mor de Belém para o desembarque de 
navios naquele porto; 
o segundo, remetendo informações do guarda-mor da saúde do porto de Belém;  
o terceiro, informando o requerimento do intérprete de línguas da Saúde do porto 
de Belém, solicitando receber as propinas que sempre lhes foram dadas, referentes 
a navios estrangeiros e portugueses; 
o quarto, sobre a quarentena aos navios espanhóis; 
o quinto, remetendo o requerimento de Pedro Maria Rabelo; 
o sexto, pedindo providências a respeito das cartas que recebeu do Algarve. 
Anexos: lembretes, ofícios, aviso, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 22. 
 

23-  1800, Maio, 21, Trafaria – 1817, Abril, 4, Setúbal 
ESCRITO de Antônio Paulo da Costa ao [oficial da Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar], Caetano José Ribeiro, remetendo minuta do que sabe sobre o 
serviço médico no presídio; 
OFÍCIO de José Manuel do Rego Abranches, ao [governador do Reino e secretário 
dos Negócios Estrangeiros, da Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre a soltura dos marinheiros Manuel 
Nunes e Antônio Marques.  
Anexos: escrito, ofício, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 23. 
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24-  1800, Maio, 31 – Dezembro, 22, Porto 
OFÍCIOS (6) do superintendente da Real Marinha do Porto, Francisco de Almada e 
Mendonça ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo  
o primeiro, informando a chegada da fragata Triton com todas as embarcações do 
seu comboio; 
o segundo, informando ter entrado no porto o comboio que saio acompanhado do 
bergantim Real João e escuna Real Pedro; 
o terceiro, informando que chegaram embarcados no barco do mestre Francisco 
José Viana, doze soldados e um sargento da Brigada Real da Marinha que vêm 
para guarnecer o navio Harmonia; 
o quarto, informando a saída dos quatro prisioneiros franceses apresados por um 
brigue de guerra inglês; 
o quinto, enviando requerimento do negociante Antônio de Freitas Barreto, que 
pede para construir nos estaleiros do Porto um bergantim de trezentas toneladas 
para armar em guerra e o fazer navegar para os portos da América; 
e o sexto, sobre o corte de madeiras necessárias para a construção dos 6 iates 
mandados construir pelo príncipe regente [D. João]. 
Anexos: escritos, lembrete, aviso, requerimento, auto de testemunhas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 24. 
 

25-  1800, Junho, 30 – Dezembro, 10, Figueira, [Porto] 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo 
o primeiro, de João Pedro da [Mata] e Melo [Braudem], informando que recebeu o 
aviso para informar quando o navio da Armada inglesa denominada Três Irmãos 
entrar no porto da Figueira; 
o segundo, do [governador das Armas da Corte], marquês de Tancos, [D. Duarte 
Manuel de Meneses e Noronha] sobre requerimento relativo a antiguidade de 
patente do comandante do brigue Voador;  
o terceiro e o quarto, do [conselheiro de Estado], duque de Lafões, [D. João Carlos 
de Bragança Sousa Ligne Tavares Mascarenhas da Silva], respectivamente sobre 
aviso de recepção de notícia da chegada de uma navio inglês e comunicando que 
seria mais útil ao real serviço se o Regimento da Marinha fosse incorporado ao da 
Corte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 25. 
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26-  1800, Agosto, 1 – Novembro, 4, Lisboa 
OFÍCIOS (4) do Diogo Inácio de Pina Manique ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo 
o primeiro, pedindo que ordene ao comandante da Brigada Real da Marinha que 
mande entregar uma relação do número de recrutas que os ministros criminais dos 
treze bairros desta corte têm mandado; 
o segundo, informando que recebeu aviso sobre representação dos moradores da 
vila de Salvaterra de Magos que estão com uma crise na saúde pública; 
o terceiro, sobre carta do juiz de fora da vila de Golegã que pede que lhe resolva as 
dúvidas sobre o que deve praticar na próxima feira que for acontecer naquela vila; 
e o quarto, informando que deve se manter na prisão o frade Domingos de Nossa 
Senhora, frade da Ordem de São Domingos, que se acha preso pelo rapto da filha 
de Simão Aranha Cota Falcão de Meneses. 
Anexos: lembretes, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 26. 
 

27-  1800, Agosto, 6 – [1800], Tomar, Porto, Viana, Almada, Lisboa 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo 
o primeiro, de Timóteo Lécussan Verdiér, sobre protecção a fabrica de fio de 
algodão; 
o segundo, de Rainaldo [Vudinot], informando que nasceu sua neta e quer 
oferecer-lhe para ser afilhada; 
o terceiro, de João Victoria [....], informando a morte do tenente-generalDavid 
Calder, encarregado do Governo das Armas desta província [do Minho] e que 
passa a assumir as funções deste; 
o quarto, sobre remessa de um bote à Intendência Geral da Polícia, para que este 
possa ser empregado para fornecer aos navios mercantes alguns viveres; 
e o quinto, de Francisco José dos Reis, solicitando que se passe portaria em nome 
de Hags Abdlelkrim Bentateli, para que qualquer embarcação de guerra 
portuguesa em que encontrar uma e mais embarcações carregadas de trigo com 
bandeira argelina, que venham debaixo da sobredita protecção não as incomode. 
Anexos: lembretes, ofícios, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 27. 
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28-  1800, Agosto, 23 – Outubro, 10, Lisboa 
OFÍCIO (cópia) do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de 
Pina Manique ao desembargador e corregedor de [Santarém], [José Joaquim da 
Costa] Simes, sobre o ataque de febre sofrido pelos moradores da vila de Salvaterra 
de Magos e vizinhanças; 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, o primeiro, sobre o requerimento de um comerciante 
inglês que pela demora em cumprir o seu carregamento, pede para não se tirar o 
armamento de seu navio; e o segundo, do [monsieur Malue] sobre uma obra que 
fez para o príncipe regente [D. João]. 
Anexos: ofício (cópias), portarias (cópias), requerimento, lembrete. 
Obs.: o 2º e 3º estão em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 28. 
 

29-  1800, Dezembro, 8 – Dezembro, 31, Lisboa 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo 
o primeiro, para que remeta carta escrita pelo médico do hospital inglês à Almada; 
o segundo, sobre solicitação para ser comandante de fragata portuguesa; 
e o terceiro, enviando lista dos prisioneiros franceses que estão a bordo do paquete 
Santo Antônio no porto de Lisboa. 
Anexos: ofício (cópia), lista. Obs.: documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 29. 
 

30-  1814, Abril, 24 – Novembro, 9, quartel da Lapa da Moura 
OFÍCIOS (5) do capitão Diniz Antônio de Matos e Lemos ao [governador do Reino 
e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, da Guerra e da Marinha e 
Ultramar], conde da Feira, [D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e 
Resende], sendo 
o primeiro, informando ser necessário para o presídio três oficiais inferiores, um 
tambor e vinte e dois soldados; 
o segundo, informando que solicitou ao comandante o destacamento necessário 
para o presídio e que este foi negado; 
o terceiro, informando que até o momento recebeu 131 presos e que o 
destacamento ainda encontra-se com o diminuto número de 2 cabos e 6 soldados; 
o quarto, informando que os presos receberam apenas pão e não receberam seus 
mantimentos devido a ordem do Comissário Geral; 
e o quinto, sobre representação dos presos acerca dos castigos praticados neste 
presídio. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 30. 
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31-  1815, Junho, 21, [Lisboa] 
REGULAMENTO (2 cópias) que as tropas que vão servir fora do Reino devem 
observar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 31. 
 

32-  1816, Fevereiro, 23 – Novembro, 21, [Lisboa] 
CARTAS (5) do capitão tenente do Real Arsenal da Marinha Teodoro José 
Laurentino ao rei [D. João VI], sendo 
a primeira, informando ser verdade o que apresenta o requerimento de Tomás José 
da Rosa; 
a segunda, informando sobre o requerimento de Maria Rita que informa ser casada 
com o réu Sebastião Ramires; 
a terceira, informando sobre a retirada de terra da praia do terreiro público e se 
isto traz consequências para os edifícios públicos daquele local; 
a quarta, informando sobre requerimentos de José Marques, Bartolomeu Lopes e 
de D. Maria Joaquina Correia; 
e a quinta, informando sobre requerimento de Antônio Taveira de Carvalho e de 
João Gomes Grilo. 
Anexo: aviso, lembrete. 
Obs.: as cartas sobem a Real presença pela Secretaria da Marinha em Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 32. 
 

33-  1816, Março, 13 – Agosto, 4, [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) do capitão tenente do Real Arsenal da Marinha Teodoro José 
Laurentino ao [governador do Reino e secretário dos Negócios Estrangeiros, da 
Guerra e da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá 
e Resende, sendo 
o primeiro, informando ter mandado para bordo da fragata Amazona 9 praças dos 
soldados que vieram presos da cadeia do castelo e igualmente embarcaram 6 
praças no brigue Mercúrio; 
o segundo, informando se os barcos da repartição do Lastro vão tirar lastro junto 
do terreiro público, com prejuízo daquele edifício; 
o terceiro, informando ter acabado de distribuir os fardamentos que a Casa da 
Índia recebeu do Arsenal Real do Exército para fardar os réus sentenciados quando 
estes vão embarcar; 
o quarto, informando sobre o aviso para consertar a grade serrada da prisão de 
fora da Galé e que esta será substituída pelas antigas grades do Presídio da 
Trafaria; 
e o quinto, dando parte sobre fuga de preso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 33. 
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34-  ����1818, Julho, 31 – Dezembro, 17, Lisboa 
CONSULTAS (3) ao rei [D. João VI], a primeira da Junta do Exército sobre 
demonstração da despesa que vem acrescer sobre a totalidade da importância dos 
fardamentos dos voluntários reais em consequência da quebra que sofrem depois 
de molhados.; a segunda e terceira da Junta da Administração do Tabaco, 
respectivamente sobre a venda de tabaco achado a bordo da escuna Ninfa 
apresada pela fragata príncipe D. Pedro e sobre a venda do mesmo tabaco e 
avaliações daquele que se não pode vender. 
Anexo: relação, nota, lembretes, aviso (cópia), requerimento (cópia), termos 
cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 34. 
 

35-  1818, Agosto, 17 – 1819, Abril, 2, Lisboa 
CARTAS (2) ao rei [D. João VI], a primeira da Mesa do Desembargo do Paço 
relativa aos procedimentos que o juiz de fora da vila de Póvoa do Varzim teve com 
o guarda-mor da saúde da mesma vila José de Sousa Guerras; e a segunda, sobre 
representação de Teodoro José Laurentino que está servindo no impedimento do 
superintendente geral dos Contrabandos. 
Anexo: aviso (cópia), provisão (cópia), parecer, aviso, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 35. 
 

36-  1819, Fevereiro, 17 – Dezembro, 7, Lisboa 
CARTAS (6) do superintendente geral dos contrabandos e descaminhos dos Reais 
Direitos, João Manuel Guerreiro de Amorim ao rei [D. João VI] e OFÍCIO ao 
[governador do Reino e secretário dos Negócios Estrangeiros, da Guerra e da 
Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, 
sendo 
a primeira, sobre os contratadores e caixas gerais do contrato do tabaco; 
a segunda, sobre requerimento de Francisco Carneiro Homem Souto Maior que 
pede ser nomeado oficial de fazenda da delegação do Porto Franco; 
a terceira, sobre carregamento de madeiras que vinha de Abrantes para o sul do 
Tejo; 
a quarta, sobre representação dos contratadores gerais do contrato do tabaco, para 
que sejam isentos da fiscalidade dos Contrabandos e descaminhos de tabaco; 
a quinta, sobre requerimentos de Félix Martins da Costa e Estevão [...], respectivos 
proprietário e comandante do navio São Gualter, solicitando permissão para seguir 
viagem; 
e a sexta, sobre requerimento de Vicente José de Sousa em que pede ser nomeado 
ministro geral das rondas e do detalhe do Porto Franco; 
e o ofício, sobre impedimento de servir na vara do crime e de contrabandos. 
Anexos: lembretes, aviso, aviso (cópia) escrito, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 183, pasta 36. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 184 (1755-1832) 
N.º de pastas descritas: 62 
Assuntos: pedidos de remuneração de serviços prestados à Coroa; salários de servidores da 
Coroa; presos e soldados condenados ao degrado no Ultramar; mosteiro de São Bento do Rio 
de Janeiro; requerimentos solicitando cargos; pedidos de ajuda de custo; negócios no 
Ultramar; conflitos judiciais, dispensa de soldados; madeiras para navios; munições e 
armamentos. 
 

1-  1755, Fevereiro, 4, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a dúvida que se oferece a respeito da 
resolução acerca do requerimento do conde de Coculim, [D. Joaquim 
Mascarenhas]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 1. 
 

2-  1755, Agosto, 9, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Diogo de 
Mendonça Corte Real, ao [presidente do Conselho Ultramarino] Marquês de 
Penalva [D. Estêvão de Meneses] solicitando que fosse enviada a dita secretaria de 
estado a consulta do decreto dos serviços prestados pelo capitão de Infantaria, 
Cristóvão Luiz d`Orta de Santo Agostinho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 2. 
 

3-  1755, Agosto, 26, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino sobre a licença solicitada por António 
Pacheco de Sousa para vender a sua parte de um engenho da qual este estava 
vinculado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 3. 
 

4-  [ant. 1762, Março, 13] 
REQUERIMENTO de Manuel da Fonseca ao rei [D. José I], solicitando a 
remuneração dos serviços deixados pelo seu tio, o capitão João Nunes Monteiro. 
Anexo: aviso. 
AHU_CU_Reino Cx. 184, pasta 4. 
 

5-  1782,Maio, 11, [Lisboa] 
OFICIO do Intendente geral da policia, Diogo Inácio da Pina Manique ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Mello e 
Castro sobre as averiguações que foram feitas a respeito do preso [Alanazis] Rafael 
de Cunha Belém, detido devido ao roubo que o mesmo fez na Ermida de Nossa 
Senhora dos Enfermos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 5. 
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6-  1791, Julho, 12, Queluz – 1791, Agosto, 27, Mafra 
AVISOS (2) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], José de Seabra da Silva ao 
conde copeiro-mor; o primeiro determinando que fosse enviada a consulta que se 
fez sobre a renumeração dos serviços prestados por Feliciano de Torres Ribeira 
Coutinho; o segundo sobre os serviços de Gaspar José de Matos Ferreira e Sousa 
Lucena. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 6. 
  

7-  1791, Dezembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino, sobre o requerimento do desembargador 
ajudante do Procurador da Real Fazenda Inácio de Carvalho da Silveira, em que 
solicita ajuda de custo por estar doente e por estar servindo de ajudante do 
Procurador da Fazenda do Conselho Ultramarino. 
 Anexo: carta, requerimento e certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 7. 
 

8-  [1791- 1800] – [post. 1832, Janeiro, 25] 
LEMBRETES (2) o primeiro, menciona a consulta do abade do mosteiro de São 
Bento do Rio de Janeiro, a consulta de Bernardino António Alves e os papéis de 
Dona Josefa Maria de Espírito Santo; o segundo refere – se ao decreto de 25 de 
Janeiro de 1832. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 8. 
 

9-  1798, Outubro, 10, [Trafaria] 
RELAÇÃO do capitão-de-mar-e-guerra e [comandante do Presídio da Trafaria], 
António Paulo da Costa, ao [oficial-maior da secretaria de estado da Marinha e 
Ultramar, João Felipe da Fonseca] sobre os soldados arregimentados e presos de 
leva, condenados ao degredo no Ultramar, nomeadamente Estado da Índia e praça 
de Moçambique. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 9. 
 

10-  [post 1801] – [ant. 1808.] 
REQUERIMENTO do funcionário da Real Picaria, com exercício no Colégio dos 
Nobres, António Pedro da Silva ao [secretario de estado da Marinha e Ultramar, 
visconde de Anadia, D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
solicitando que fosse atribuído ao seu filho, Francisco António Melquíades da 
Silva, com 18 anos de idade e bem instruído no âmbito da gramática portuguesa e 
latina, ortografia e matemática, o cargo de oficial da secretária. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184,pasta 10. 
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11-  1802, Abril, 2, Lisboa 
 CARTA do oficial-maior da [secretaria do Conselho Ultramarino], Mateus 
Rodrigues Viana, ao príncipe regente [D. João], sobre o requerimento de Manuel 
da Assunção Ferrão Sarmento, explicando que não existe nenhum livro de registo 
acerca dos ofícios de Justiça e Fazenda das colónias; indicando ainda não se saber 
quais são os ofícios que tem proprietários, quais os que estão com serventuários, 
vitalícios ou trienais, bem como não se saber quais pagam encargos de donativos e 
terças partes à Fazenda Real e quais possuem pensões impostas em seus 
rendimentos.  
Anexo: carta, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 11. 
 

12-  1802, Setembro, 7, [Lisboa] 
CONSULTA do Conselho do Almirantado ao príncipe regente [D. João], sobre 
todos os oficiais que, pelas circunstâncias, deviam ser retirados da escala e como os 
mesmos deviam ser recompensados pelos serviços anteriormente prestados.  
Anexo: cartas, relações, pareceres, voto, consulta. 
Obs.: a consulta foi assinada por António Januário de Vale, Pedro de Mariz de 
Sousa Sarmento, Pedro de Mendonça de Moura e Manuel da Cunha Souto Maior. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 12. 
 

13-  �[post. 1808], Agosto, 25, [Rio de Janeiro] 
ESCRITO de Luís Augusto May sobre as guias do provedor da Casa da Índia 
referente aos presos que se encontravam na nau de viagem, bem como das pastas 
de papéis referentes aos negócios do Ultramar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 13. 
 

14-  [post 1808, Outubro, 7] 
REQUERIMENTO do soldado da 7ª companhia do regimento nº 21, José António 
de Brito, condenado ao degredo no Ultramar, por deserção, ao [secretário da 
Marinha, D. Miguel Pereira Forjaz], solicitando que não seja aplicado o degredo 
para o Estado da Índia, pois não queria abandonar sua mulher e filhos ao 
desamparo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 14. 
 

15-   [1809] 
REQUERIMENTO de Inácia Marcelina, viúva do contra – mestre da Ribeira das 
Naus, Luís Pires ao príncipe regente [D. João] solicitando o pagamento da pensão 
que lhe era devida, de 100 réis por dia, pelo menos durante uma ano dos quatro 
anos que lhe era devido; por estar gravemente doente e com uma filha donzela 
para sustentar. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 15. 
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16-  [ca. de 1809] 
REQUERIMENTO de Josefa Cândida de Azevedo Silva e Melo, viúva do capitão 
tenente Diogo Coelho de Mello, conselheiro professo na ordem de Cristo e fidalgo 
da Casa Real ao [príncipe regente D. João], solicitando que fossem pagos os 
salários devidos ao referido capitão, referentes a 14 meses de 1807, 7 meses de 1808 
e 4 meses de 1809. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 16. 
 

17-  [post. 1809, Janeiro, 10] 
REQUERIMENTO de José Firmino da Silva, filho de José António da Silva, 
matemático da Academia Real da Marinha, ao príncipe regente [D. João] 
solicitando o posto de sargento de mar e guerra da Armada Real ou sargento da 
Brigada Real da Marinha. 
Anexo: certidões, cartas patentes, atestados, aviso, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 17. 
 

18-  [ant. 1809, Janeiro, 18] 
REQUERIMENTO de Jerónimo Rodrigues de Castro ao príncipe regente [D. João], 
solicitando que se mandasse informar ao juiz dos crimes do Bairro da rua da Nova, 
ou outro juiz qualquer o que tinha de facto acontecido entre o próprio e outro 
operário do arsenal da Marinha, uma vez que o juiz que era responsável pelo 
processo não tinha chegado a nenhum veredito. 
Anexo: lembrete e aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 18. 
 

19-  ���� [post. 1809, Janeiro, 23] 
REQUERIMENTO do escrivão do feitor da Coroa e Fazenda da Relação de Rio de 
Janeiro, Joaquim José de Novais, ao [príncipe regente D. João], solicitando 
prorrogação de sua licença. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 19. 
 

20-  [ant. 1809, Abril, 5] 
REQUERIMENTO de João António Ferrão, ex- marinheiro da nau da Rainha de 
Portugal ao [príncipe regente D. João] solicitando o pagamento dos soldos devidos 
por conta das moléstias que adquiriu no serviço real. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 20. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

21-  [post. 1809, Abril, 7] 
REQUERIMENTO de Jacinta Maria Pinto Salvado Pereira, mulher do capitão 
tenente José António Marcelino Pereira que se encontrava em serviço no Brasil ao 
príncipe regente [D. João], solicitando que seja enviada, juntamente com as suas 
duas filhas e uma serva velha para o Brasil, pois afirma não ter tido notícias do 
marido e por isso encontrava – se sem meios de subsistência. 
Anexo: lembre e requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 21. 
 

22-  [ant. 1809, Junho, 12] 
REQUERIMENTO de sargento da 1ª Companhia da Brigada da Real Marinha, 
Jacinto de Andrade ao príncipe regente [D. João] solicitando que fosse promovido 
para qualquer posto superior ao que desempenhava em atenção aos serviços que 
este já tinha prestado. 
Anexo: lembrete, atestado, requerimento, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 22. 
 

23-  [post. 1809, Junho, 28] 
REQUERIMENTO de Inês Barbara de Santa Ana Xavier de Pontes, herdeira e 
testamenteira de seu marido, Pedro Alexandrino de Abreu Bernardes ao príncipe 
regente [D. João] solicitando apostila no padrão de juros que seu marido tinha 
assentado na folha do Conselho Ultramarino. 
Anexo: sentença de justificação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 23. 
 

24-  [post. 1809, Julho, 11] 
REQUERIMENTO de João Pedro de Araújo, ao príncipe regente [D. João], 
solicitando a resolução do despacho do requerimento referente ao pagamento de 
seus ordenados. 
 Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 24. 
 

25-  [post. 1809, Julho, 18] 
REQUERIMENTO de Jerónimo José de Castro, que se encontrava preso no 
presídio na Trafaria e condenado ao degredo para a Índia por 5 anos ao príncipe 
regente [D. João] solicitando que a sua sentença fosse perdoada, em virtude da 
provisão régia que lhe concedeu perdão do degredo na Índia e do atestado 
assinado pelo [deputado ordinário da Mesa da Consciência e Ordens, D. Francisco 
de Almeida de Mello e Castro, fidalgo, cavaleiro professo da Ordem de Cristo, 
comendador de S. Pedro de Monsaraz e S. Lourenço da Penada, alcaide mor da 
Vila de Barba, senhor donatário do solar da Vila Nova […]. 
Anexo: lembretes, requerimento, atestado e provisão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 25. 
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26-  [post. 1809,Agosto, 1] 
REQUERIMENTO do soldado voluntario, João António Lavandeira, trabalhador 
de pão e corda, que serviu no arsenal da Real Marinha ao [príncipe regente D. 
João] solicitando que lhe fosse pago os dois meses de salário que lhe eram devidos, 
nomeadamente Outubro e Novembro de 1807. 
Anexo: requerimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 26. 
 

27-  [post. 1809, Agosto, 2] 
REQUERIMENTO do soldado da 1ª Companhia da Brigada Real da Marinha 
Joaquim José de Almeida e Silva ao príncipe regente [D. João] solicitando licença 
de transferência para servir na Guarda Real da polícia. 
Anexo: lembrete e requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 27. 
 

28-  [ant. a 1809,Agosto, 4] 
REQUERIMENTO de José Maria, espanhol, preso no Presídio da Trafaria e 
sentenciado em 4 anos de degredo na Índia, ao príncipe regente [D. João] 
solicitando, após ter obtido um precatório advocatório no juiz da sua conservatória 
espanhola, que fosse transferido para uma das cadeias da cidade, suspendendo o 
degredo até decisão do dito precatório e sentença final. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 28. 
 

29-  [ant. 1809, Agosto, 11] 
REQUERIMENTO de Jerónimo de Ferreira de Carvalho, da Ordem da Santíssima 
Trindade, ao príncipe regente [D. João] solicitando que lhe fosse atribuído o posto 
de capelão em qualquer navio mercante, pois encontrava – se sem meios para 
suprir as suas necessidades. 
Anexo; lembrete e requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 29.  
 

30-  [ant. a 1809,Agosto, 17] 
REQUERIMRNTO do oficial da secretaria do Conselho Almirantado, José Joaquim 
de Oliveira Barbosa Macedo ao príncipe regente [D. João] solicitando que fosse 
acrescentando na sua nomeação, para oficial da secretaria, o apelido que faltava. 
 AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 30.  
 

31-  [post. 1809,Agosto, 21] 
REQUERIMENTO de José António, preso, condenado ao degredo para o ultramar, 
ao príncipe regente [D. João] solicitando mudar a sua pena de degredo para 
serviço a bordo das embarcações de guerra. 
Anexo: lembrete e requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 31. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

32-   [post.1809, Setembro, 2] 
REQUERIMENTO do patrão dos escalares da Real Arsenal da Marinha, José 
Martins do Sacramento, natural de Algarve, ao príncipe regente [D. João] 
solicitando que lhe fosse atribuído a aposentadoria e que o salário da dita 
aposentadoria correspondesse aos serviços que tinha prestado. 
Anexo: lembrete, requerimento, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 32. 
 

33-   [post. 1809, Setembro, 11] 
REQUERIMENTO do mestre da ferraria da Real Obra do palácio da Ajuda, José 
Pereira ao príncipe regente [D. João], solicitando que lhe fosse atribuído o posto de 
aparelhador da oficina da ferraria real e arsenal da marinha, onde este já tinha 
trabalhado a mais de 8 anos. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 33. 
 

34-  [post. 1809, Setembro, 27] 
REQUERIMENTO do serrador do arsenal da Marinha, José Agrafoxo, ao principie 
regente [D. João], solicitando o seu envio para o hospital da Marinha. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 34. 
 

35-  [ant. 1809, Setembro, 28] 
REQUERIMENTO de João Fragoso ao príncipe regente [D. João] ,.solicitando 
isenção da taxa no valor de oito mil e quinhentos reais, por descarregar madeiras 
no cais das Colunas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 35. 
 

36-  [ant. 1809, Setembro, 28] 
REQUERIMENTO do cabo de esquadra da 4ª Companhia Real da Marinha, 
Joaquim Ferreira, ao príncipe regente [D. João], solicitando licença de transferência 
para o campo de artilharia da legião Lusitânia. 
Anexo: lembrete e requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 36. 
 

37-  [post. 1809, Setembro, 30] 
REQUERIMENTO do cadete da 4ª Companhia de destacamento da brigada Real 
da Marinha, José Remo Rodarte, ao príncipe regente [D. João], solicitando licença 
de transferência para o regimento de Infantaria nº 22. 
Anexo: lembrete e ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 37. 
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38-  [ant. 1809,Outubro, 3] 
REQUERIMENTO do oficial da secretaria do Concelho do Almirantado, José do 
Carmo Ambrozim dos Santos, ao príncipe regente [D. João], solicitando para ser 
nomeado para o cargo de escrivão 1ª embarcação que se armasse; este pretendia 
que entretanto se conservasse o seu posto de secretário, para que este o pudesse 
assumir quando terminasse a viagem. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 38. 
 

39-   [ant. 1809,Outobro, 23] 
REQUERIMENTO do soldado nobre da 2ª Companhia do destacamento da 
brigada Real da Marinha, Inácio José Cabral da Cunha Godolphim ao príncipe 
regente [D. João], solicitando licença de transferência para o regimento nº22 de 
infantaria. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 39. 
 

40-  [post. 1809, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO do soldado da Brigada Real da Marinha João Pedro ao príncipe 
regente [D. João] solicitando licença para se integrar no exército. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 40. 
 

41-  [post. 1809, Novembro, 9] 
REQUERIMENTO do cadete graduado da brigada Real da Marinha, José Pedro de 
Mello, ao príncipe regente [D. João], solicitando licença de transferência para o 
regimento de Cavalaria n º10. 
Anexo: requerimento e ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 41. 
 

42-  ����[ant. 1809, Dezembro, 5] 
REQUERIMENTO de oficial do oficio de ouvires de ouro, José Joaquim Isidro ao 
príncipe regente [D. João], solicitando o seu passaporte para que este pudesse 
viajar para o Rio de Janeiro e ai exercer a sua profissão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 42. 
 

43-  [ant. 1809, Novembro, 29] 
REQUERIMENTO de José Alvares Branco ao [secretario da Marinha] Dom Miguel 
Pereira Forjaz, solicitando que os funcionários da real cordoaria fizessem as 
amarras para o seu navio com o linho que fornece para tal finalidade. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 43. 
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44-  [ant. 1809,Dezembro, 30] 
REQUERIMENTO de Joaquim Pereira Castanho ao príncipe regente [D. João], 
solicitando pagamento de sua madeira que foi embargada pelo Arsenal Real da 
Marinha, quando vinha da Figueira da Foz para Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 44. 
 

45-  [post. 1813, Abril, 8] 
REQUERIMENTO do cavaleiro professo da Ordem de Cristo e ex – oficial da Junta 
das Três Estados, José Maria de Brito que se encontrava preso na cadeia de Lisboa 
ao príncipe regente [D. João], solicitando que fosse solto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 45. 
 

46-  [post. 1816] 
REQUERIMENTO do escrivão da Mesa Grande da Intendência da Marinha, José 
Francisco Feteira, ao rei [D. João VI], solicitando ordem para permanecer na casa 
que subalugou ao médico João Leal de Miranda na Rua da Ajuda, uma vez que o 
dito médico quer repassá-la para o tenente Francisco Rodrigues de Lima Pinto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 46. 
 

47-  [ant. 1817, Outubro, 15] 
REQUERIMENTO do almoxarife cirurgião do hospital militar, José Mamede 
Ferreira ao rei [D. João VI] solicitando o pagamento de seus ordenados, a 
restituição do lugar de almoxarife, e outras mercês. 
Anexo: carta, auto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 47. 
 

48-  1822, Julho, 18, [Lisboa] 
PROCURAÇÃO do oficial[-maior] da Secretaria de Estado dos Negócios da 
Marinha, Manuel José Maria da Costa e Sá, a Pedro Luís da Cruz, para que este 
pudesse receber em seu nome, do tesoureiro-mor do Tesouro Público, Joaquim da 
Costa e Silva, uma quantia registrada na folha de pensões da Secretaria de Estado 
[dos Negócios da Marinha], referente ao segundo quartel do ano de 1819. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 48. 
 

49-  1824, Outubro, 16, Lisboa 
MAPA das embarcações que deram entrada na barra de Lisboa; com informações 
sobre o tipo de embarcações, nacionalidade, nomes próprios, comandantes ou 
mestres, portos e costas de procedências, carga, dias de viagem, tripulação, 
passageiros, malhas e novidades. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 49. 
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50-  1828, Fevereiro, 3, Lisboa 
REQUERIMENTO de Joaquim de Barros Dantas ao rei [D. Miguel I], solicitando 
qualquer posto de escriturário de almoxarifado do arsenal Real da Marinha, 
indicando que há dois lugares livres, ou então qualquer lugar de servente da 
Intendência da Marinha, mencionando que há três lugares vagos, visto que foi 
condecorado com a medalha de Fidelidade á Realeza, e por ser casado, com filhos, 
sem condições de subsistência. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 50. 
 

51-  1829, Março, 4, Lisboa 
REQUERIMENTO do juiz de fora da Ilha Graciosa, João Bernardes da Câmara e 
Madureira Cyrne, ao rei [D. Miguel I], solicitando passagem livre e comedorias aos 
empregados que o acompanhariam na viagem e estadia na ilha Graciosa. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 51. 
 

52-  ����[ant. 1829, Abril, 13] 
REQUERIMENTO de José Bernardo de Matos, mestre do bergantim português 
Fama do Tejo que se encontrava em viagem na Bahia ao rei [D. Miguel I], 
solicitando que, na visita de registo, não lhe seja tirado marinheiro algum, por 
conta do diminuto número de marinheiros embarcados. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 52. 
 

53-  1832, Janeiro, 5, Lisboa 
OFICIO de Domingos José [Cardoso] ao [chefe do Estado – Maior],] conde de 
Barcarena, [Francisco Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro] sobre a falta 
de palhas para sustentar a cavalaria que pertenciam a 2 ª divisão; informando que 
a palha necessária pode ser carregada nos iates da coroa e transportada até o porto 
de São Martinho, a fim de ser formado um depósito em Alcobaça ou Leiria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 53. 
 

54-  1832, Janeiro, 6 – 1832, Janeiro, 30, [Lisboa] 
OFÍCIOS (13) do secretario de estado dos Negócios da Guerra, conde de São 
Lourenço [António José de Mello e Silva César e Meneses] ao [secretario de estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José António de Oliveira 
Leite de Barros], sobre a necessidade de fazer um depósito de palhas em Alcobaça; 
solicitando atribuição de cargos aos soldados Francisco de Carvalho, João Pereira 
Homem Teles, Anselmo José Franco, António Lobato de Abreu Lima, remeiros da 
torre de São Lourenço da Barra; dinheiro, pólvora e artilharia que devia ser 
entregue ao Arsenal da Marinha; soldados sentenciados no presídio do porto 
Franco e também condenados ao degredo para o Ultramar, nomeadamente para a 
Índia. 
Anexo: lembretes, relações, mapa, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 54. 
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55-  1832, Fevereiro, 4 – 1832,Fevereiro, 29, [Lisboa] 
OFICIOS (16) do secretario de estado dos Negócios da Guerra, conde de São 
Lourenço [António José de Mello e Silva César e Meneses] ao [secretario de estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José António de Oliveira 
Leite de Barros], sobre soldados condenados ao degredo no Ultramar, 
nomeadamente Angola; fornecimento de tropas para a cidade do Porto; o corte de 
madeiras no pinhal dos Medos, em Elvas; nomeação e promoção de soldados; 
artilharia que devia ser transportada do forte de São Paulo para a costa; 
fornecimento da bateria de Nossa Senhora da Conceição com soldados; artilharia e 
pólvora que deveriam ser entregues no Arsenal da Marinha. 
Anexo: decreto (cópia), recibo, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 55. 
 

56-  1832, Março, 1 – 1832, Março, 29, [Lisboa] 
OFÍCIOS (7) do secretario de estado dos Negócios da Guerra, conde de São 
Lourenço [António José de Mello e Silva César e Meneses] ao [secretario de estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José António de Oliveira 
Leite de Barros] sobre a gratificação atribuída ao major José de Bettencourt pelos 
serviços prestados; solicitando atribuição de cargos aos soldados Jacinto José 
Botelho, José Joaquim da Costa Saião, Baltazar Victor Bezerra; sobre as munições 
que deviam ser entregues ao arsenal da Marinha; sobre as munições do forte de 
São Paulo; soldados solicitando dispensa de serviço e perdão da penas que 
cumprem. 
Anexo: lembrete e decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 56. 
 

57-  1832, Abril, 2, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde de 
Basto, José António de Oliveira Leite de Barros] ao [conselheiro] Manuel José 
Maria da Costa e Sá, informando sobre o aviso do Ministério dos Negócios da 
Fazenda em que se estipulava que o pagamento dos salários dos empregados 
deveriam ser feitos mensalmente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 57. 
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58-  1832, Abril, 14 - 1832, Maio, 22, [Lisboa] 
OFÍCIOS (10) do secretário de Estado dos Negócios da Guerra, conde de São 
Lourenço [António José de Mello e Silva César e Meneses] ao [secretario de estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Basto [José António de Oliveira 
Leite de Barros sobre uma embarcação que devia ser deveria ficar no porto da 
Trafaria à disposição do coronel José d’Aquino Guimarães e Freitas; o aumento de 
praças na guarda do presídio da Cova da Moura; sobre os requerimentos do alferes 
José Maria das Neves Alves Pereira e do 1º sargento José Inácio Freire; artilharia 
que deveria ser entre ao arsenal da Marinha; a dúvida que tinham os soldados do 
batalhão de voluntários realistas de Setúbal, se iam ou não ser incluídos nos 
rendimentos da campanha; o transporte de peças de bronze e ferro de Peniche para 
São Lourenço; sobre o regimento de Caçadores da Beira Alta preso a bordo da 
Fragata Príncipadre 
Anexo: ofícios 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 58. 
 

59-  1832, Maio, 25, [Lisboa] 
RELAÇÃO da secretaria de estado dos Negócios da Guerra sobre as madeiras que 
se encontravam no arsenal Real da Marinha e que se destinavam às obras da 
bateria ocidental do Bom Sucesso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 59. 
 

60-  1832, Junho, 2- 1832, Junho, 26, [Lisboa] 
OFÍCIOS (7) do secretário de Estado dos Negócios da Guerra, conde de São 
Lourenço [António José Melo e Silva César e Meneses] ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José António de Oliveira Leite 
de Barros] sobre os decretos relativos ao ex-soldado da 2ª Companhia dos 
Voluntários Realistas, José António Félix, ao ex - soldado de Batalhão de Braga, 
António José da Silva, e ao soldado da infantaria de Chaves, Bernardo José 
Moutinho; sobre a ordem que foi dada ao arsenal real para substituir as 
espingardas por outras novas; a expedição do aviso ao chefe de estado-maior 
general para que fossem dispensados do serviço militar o sargento Teodoro José da 
Costa e o soldado Domingos da Silva Braga, ambos pertencentes a Companhia dos 
Voluntários Realistas Urbanos; sobre as obras no porto Novo. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 60. 
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61-  1832, Julho, 2 – 1832, Julho, 30, [Lisboa] 
OFÍCIOS (14) do secretário de Estado dos Negócios da Guerra, conde de São 
Lourenço, [António José Mello e Silva César e Meneses] ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José António de Oliveira 
Leite de Barros], sobre o cumprimento da ordem para enviar cartuchos para 
bacamarte para a guarnição da Fragata Princesa Real; sobre a medição do terreno 
que se situava na estrada da Lameda, anexo ao presídio militar de Porto Franco, 
onde foram plantadas árvores por parte da repartição das obras públicas; pedidos 
de dispensa do serviço militar dos soldados João Carlos da Costa, Joaquim José 
Marques, Joaquim Alves Catador; obras de fortificação da praça de Peniche e do 
porto de Setúbal; sobre o aviso que manda remeter para bordo da [charrua] 
Galatéa, o soldado João Manuel de Ache; sobre os barris de pólvora que deveriam 
ser entregues ao Arsenal da Marinha; o atraso das obras militares da fortificação da 
margem do Tejo devido ao fato de não se terem pago as embarcações que levavam 
madeiras dos pinhais.  
Anexo: ofícios, ofício (cópia), lembrete, mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 61. 
 

62-  1832,Agosto, 4 – 1832, Agosto, 8, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) do secretário de Estado dos Negócios da Guerra, conde de São 
Lourenço, [António José Melo e Silva César e Meneses] ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José António de Oliveira 
Leite de Barros], o primeiro sobre a ordem expedida à Real Junta da Fazenda dos 
Arsenais do Exército com vista a realizar consertos nos bacamartes; o segundo 
sobre a impossibilidade que o ministro territorial de Leiria prontificar os carros 
indispensáveis para o serviço do exército; o terceiro, sobre as ordens que foram 
dadas para que o soldado José António fosse dispensado do serviço da 5ª 
Companhia de Voluntários Realistas Urbanos. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 62. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 184-A (1711-1832) 
Pastas descritas: 44 
Assuntos: criação das três Secretarias de Estado; entrada de navios estrangeiros nos portos 
da América; as manufacturas da Real Casa Pia do Castelo de São Jorge; os soldados que se 
encontravam no Presídio da Trafaria; degredados; perdão de penas; mercês; cofre do Arsenal 
Real do Exercito; ordenado dos carteiros; linho cânhamo; pescadores de Sesimbra; 
nomeações para alguns cargos; soldados pedindo mudança de regimento, entre outros. 
 

1-  [post. 1711, Março, 26]  
INFORMAÇÃO do Conselho Ultramarino sobre os serviços de António Franco de 
Carvalho, fazendo alusão aos anos de serviço prestados à coroa portuguesa, desde 
1699, nos postos de soldado ao de tenente de uma das companhias do Regimento 
do Reino do Algarve.  
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 1. 
 

2-  1736, Julho, 28, [Lisboa] 
ALVARÁ (cópia) do rei D. João V criando a Secretaria de Estado dos Negócios 
interiores do Reino, Secretaria de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos e 
Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 2. 
 

3-  1755, Agosto, 23, [Lisboa] 
AVISO do [secretario de estado da Marinha e Ultramar], Diogo Mendonça Corte 
Real para o [presidente do Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. 
Estêvão da Cunha e Meneses], ordenando a reforma da consulta sobre a 
remuneração dos serviços de Gabriel da Silva. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 3. 
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4-  ����1784, Outubro, 6, Lisboa – 1796, Setembro, 12, [Lisboa] 
OFÍCIO (3), do intendente geral da Polícia [da Corte e Reino], Diogo Inácio de 
Pina Manique, sendo que o primeiro é destinado ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os 
contrabandos e entradas de navios estrangeiros nos portos da América e o 
crescente número de manufacturas na América, que estavam a afectar as fazenda 
real e deviam ser proibidas; o segundo ao [secretário de Estado do Reino e 
Mercês], visconde de Vila Nova de Cerveira, [D. Tomás Xavier de Lima] sobre os 
mapas dos rendimentos das alfândegas; o terceiro ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a entrada 
de dois navios espanhóis no porto de Lisboa, apresados por uma fragata de guerra 
inglesa “Esmeralda”. 
Anexo: ofícios (cópia), mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 4. 
 

5-  1785, Maio, 19, Lisboa 
OFÍCIO (cópia), do intendente geral da Polícia [da Corte e Reino], Diogo Inácio de 
Pina Manique, ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de Vila Nova 
de Cerveira, [D. Tomás Xavier de Lima], sobre um mapa relativo as manufacturas 
da Real Casa Pia do Castelo de S. Jorge, as que lá se fabricam e se vendem. 
Anexo: mapa 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 5. 
 

6-  1785, Julho, 9., Lisboa 
OFÍCIO do [inspector geral da policia do terreiro público e das estradas] conde de 
Valadares, [D. José Luís de Meneses Castelo Branco e Abranches] ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre 
um requerimento dos lavradores de Alviela e informando que havia sido 
solicitada a ajuda de peritos para evitar as inundações naquela região.  
Anexo: requerimento, auto de vistoria e exame.  
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 6. 
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7-  1785, Novembro, 2, [Lisboa] – 1794, Abril, 11, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2), ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sendo que o primeiro é de do feitor dos reais fornos 
da [Rilva], Silvério José Lopes, informando sobre um incêndio na estrada nova, no 
sítio do Cornal Novo e o segundo, do marechal de campo Bartolomeu da Costa, 
sobre as relações dos soldados, que se encontravam no Presídio da Trafaria a 
espera de uma nau para o Estado da Índia, e que necessitavam de fardamentos. 
Anexo: relações.   
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 6. 
 

8-  ����1785 
CARTA da priora do Real Mosteiro do Coração de Jesus, Teresa Maria do Coração 
de Jesus ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro, intervindo a favor dos seus afilhados vindos do Brasil e que se 
encontravam presos.   
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 7. 
 

9-  1786,Maio, 8, Lisboa 
CARTA do [secretário do Conselho Ultramarino], Joaquim Miguel Lopes de Lavre 
à rainha D. Maria I, sobre se mandar fazer um sequestro em qualquer quantia 
pertencente aos testamenteiros de Elias Perrochon ,João Elias Perrochon e Ricardo 
Amiecis.  
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 9. 
 

10-  1788, Agosto, 7, Lisboa 
ESCRITO, de Torcato José Clavine e Julião Pereira de Sousa sobre um navio sueco 
carregado de madeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 10. 
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11-  [1791 – 1795] 
DESPACHO dado ao escrivão da Mesa Grande dos Armazéns, Leandro José Lobo 
de Ávila para carregar em receita ao almoxarife Januário António Lopes da Silva 
uma quantidade de linho cânhamo.  
Obs.: ver AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 39. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 11. 
 

12-  [post. 1794] 
RELAÇÃO dos papéis avulsos da Casa de Bragança que se remetem da Secretaria 
de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos ao secretário de 
Estado do Reino, José de Seabra da Silva. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 12. 
 

13-  [post.1794] 
RELAÇÃO das consultas que se remetem da Secretaria de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos ao secretário de Estado do Reino, José de 
Seabra da Silva. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 13. 
 

14-  ����1794, Julho, 29, Lisboa 
OFÍCIO do [provedor da junta da administração dos fundos geral de Pernambuco 
e Paraíba], Maurício José Cremer Vanzeller, informando que por ordem do 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, se achava em seu poder quatrocentos e quarenta mil duzentos e oitenta 
reais, cuja entrega se encontra em suspenso.  
Anexo: recibo (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 14. 
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15-  1796, Abril, 10, Trafaria 
OFÍCIO do sargento – mor do Presídio da Trafaria, António Paulo da Costa ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar interino, visconde de 
Balsemão, Luís Pinto de Sousa Coutinho], indicando o enfermeiro, Manuel José 
Monteiro para ocupar o cargo de cirurgião do Presídio da Trafaria.   
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 15. 
 

16-  1796, Setembro, 1, Lisboa 
TERMO do balanço do cofre do Arsenal Real do Exército, cujo encarregado do 
governo é o marechal de campo Bartolomeu da Costa e o escrivão do Arsenal Real 
do Exército é José Victor Varaz de Azevedo Coutinho.  
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 16. 
 

17-  1801, Agosto, 27, Trafaria  
OFÍCIO, do [capitão de mar e guerra e comandante do Presídio da Trafaria, 
António Paulo da Costa ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, visconde de Anadia, D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses de Souto 
Maior] informando sobre os presos condenados ao degredo e da necessidade dos 
mestres dos navios assinarem os despachos e fazerem os registros dos presos que 
embarcavam.  
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 17. 
 

18-  1801, Setembro, 1, Lisboa 
TERMO DE NOMEAÇÃO (cópia), do mestre construtor de embarcações da 
freguesia de Touguinho termo de Barcelos, António Gomes Garcia, para ser 
mestre carpinteiro das ribeiras de Azurara, Vila de Conde, Povoa de Varzim, 
Esposende e de Viana, pelo desembargador da casa da suplicação com exercício 
na Relação da cidade do Porto, Francisco de Almada Mendonça.  
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 18. 
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19-  1802, Março, 5, [Lisboa] – Agosto, 23, [Lisboa] 
ESCRITOS (3) ao [oficial-maior da Secretaria de estado da Marinha e Ultramar], 
João Filipe da Fonseca, sendo o primeiro do [oficial da secretaria de Estado da 
Guerra] António Joaquim de Moraes, sobre os ordenados dos carteiros da 
Secretaria de Estado da Guerra que não tiveram nenhum aumento; o segundo do 
[oficial-maior da Secretaria de Estado do Reino], Joaquim Guilherme da Costa 
Posser, acerca  dos mercês de senhorios , alcaidarias, coutos,  e outros bens desta 
natureza e o terceiro de Manuel Travassos da Costa Araújo, sobre a admissão  de 
Pedro Luís da Cunha como carteiro efectivo.     
Anexo: informação, requerimento. 
Obs.: sobre o signatário do último escrito ver: AHU_CU_Reino, Cx. 30A, pasta 11.  
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 19. 
 

20-  1802, Setembro, 4, Lisboa 
OFÍCIO, do capitão-de-mar-e-guerra, Caetano José Vaz Pereira ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João 
Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], agradecendo os favores 
recebidos, pondo-se ao serviço do secretário, e, referindo que precisa que o seu 
inspector comandante lhe passe a sua guia.  
Anexo: lembrete 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 20. 
 

21-  1802, Setembro, 17, Lisboa 
ESCRITO, de Leonardo Pinheiro de Vasconcelos ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], sobre as encomendas pedidas pelo imperador de 
Marrocos e os medicamentos que o príncipe regente [D. João] lhe mandava de 
presente e também encomendas para outras personalidades. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 21. 
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22-  1802, Setembro, 24, Lisboa – [ant. Dezembro, 29, Lisboa] 
OFÍCIOS (3), do comissário geral das relações comerciais da república francesa, 
Danery ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde 
de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, 
esclarecendo que o destinatário explicasse aos seus agentes no porto de Belém 
que, embora houvesse a ordem geral de não se permitir a entrada de navios 
franceses sem que antes apresentasse ao comissariado geral, o signatário ou os 
seus agentes poderiam, quando fosse o caso, derrogar esta ordem. 
O segundo, do mesmo, encaminhando o modelo e explicando o desenho da nova 
bandeira do governo italiano. 
O terceiro, sobre a reclamação dos cidadãos franceses Sauraget e Connasous a 
respeito do navio “Le Bon Voyage”. 
Anexo: ofício, escritos, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 22. 
 

23-  1802, Outubro, 23, [Lisboa] – Dezembro, 18, Lisboa 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o 
primeiro, do vigário geral dos Agostinhos descalços, D. Francisco Sales, sobre um 
aviso do príncipe regente [D. João], emitido pela mesma secretaria de estado, 
acerca de um requerimento do padre Francisco António do Coração de Maria, que 
pretendia embarcar como capelão em qualquer navio. O segundo, do ministro 
provincial dos Menores Observantes da Província de Portugal, frei José Joaquim 
da Imaculada Conceição, informando um requerimento de frei João da Santa 
Gertrudes que pretendia embarcar como capelão em algum navio mercante, 
confirmando os motivos do requerente.   
Anexo: requerimento, lembrete, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 23. 
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24-  [ant. 1809, Janeiro, 8] – [ant. 1818, Janeiro, 9, Rio de Janeiro]  
REQUERIMENTOS (9), o primeiro, do índio preso na Trafaria, João Baptista, 
condenado a 5 anos de degredo em Angola, solicitando aviso régio que ordenasse 
a sua soltura, o 2º, do inglês, capitão de mar e guerra da armada real, João 
Douglas, informando que não recebia o seu soldo a muito tempo e solicitando 
aviso régio que determinasse o pagamento, o 3º, de António Luís de Oliveira, 
solicitando ao príncipe regente [D. João] um emprego em virtude dos serviços que 
prestou anteriormente, o 4º, do escrivão do contrato do tabaco e saboarias, 
Francisco de Paula Moraes Sarmento, ao príncipe regente [D. João] informando 
que a sua embarcação foi apreendida, solicitando que lhe fosse entregue e com os 
seus pertences; o 5º, do mesmos autor e com os mesmo termos ao [secretario de 
estado da marinha e ultramar] o 6º, do soldado da guarda real, António Teixeira 
Alves, solicitando licença ao rei [D. João VI] para viajar a Lisboa por motivos de 
saúde da esposa; o 7º, do capitão graduado do estado-maior do exército, Manuel 
Joaquim de Sá, pedindo uma mercê pelos longos anos de serviço a coroa 
portuguesa; o 8º, do fidalgo cavaleiro, José Cabral da Cunha Sodolphim, 
solicitando promoção, graduação ou agregação no posto de tenente da Brigada 
Real da Marinha; o 9º, da viúva de Silvério da Silva Pinto, capitão tenente da 
armada real, Maria Helena Perpétua da Silva Pinto, solicitando auxilio régio para 
conservar a sua casa, uma vez que corria risco de ser despejada. 
Anexo: requerimentos, carta régia, certidões, certificado, ofícios.  
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 24. 
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25-  1812, Março, 2, [Rio de Janeiro] – Abril, 25, [Rio de Janeiro]  
ESCRITOS (3), do [oficial da secretária da Marinha e Ultramar, Francisco António 
da Costa] Barreto, o primeiro, sobre sacos [de cartas] que deveriam ser remetidos a 
Lisboa; o segundo, informando ao destinatário que desejava vê-lo; o terceiro, 
informando que estava remetendo requerimento para ser despachado.        
Anexo: requerimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 25. 
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26-   1813, Fevereiro, 13 - [1813], Dezembro, 14  
OFÍCIOS (2) de [Camilo Martins] Laje ao conselheiro [oficial-maior da Marinha e 
Ultramar José Joaquim da Silva Freitas], sobre a data da partida de uma 
embarcação de Lisboa, a fim de comunicar a Lord Strangford, bem como o estado 
em que se achava os preparativos para a saída da mesma; o segundo, sobre a data 
da partida do bergantim destinado a Buenos Aires para que fosse comunicado a 
Lord Strangford.  
Obs.: Camilo Martins Laje (ou Lage) possivelmente foi oficial da Secretaria de 
Estado da Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro, uma vez que muitos dos alvarás 
passados por aquela secretaria foram escritos por este personagem. 
Conforme as coleções de legislação disponibilizadas pela Câmara dos Deputados 
do Brasil.  
Ver 
http://www.camara.gov.br/Internet/InfDoc/conteudo/Colecoes/Legislacao/Legimp
-C_02.pdf 
E Em 1818 aparece como oficial da Secretaria dos Negócios Estrangeiros e Guerra. 
Ver 
http://books.google.com/books?id=ebV6AAAAMAAJ&pg=PA126&lpg=PA126&d
q=Camilo+Martins+Lage&source=bl&ots=6snzYKWN6Y&sig=Xz91ChQXqh-
SIGyt_FLBWNpEupw&hl=pt-
PT&ei=BwvNTtSvHJS4hAedvpmuDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=
7&ved=0CEcQ6AEwBg#v=onepage&q=Camilo%20Martins%20Lage&f=false 
Acesso em Novembro de 2011. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 26. 
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27-  [ant. 1820, Junho, 16, Barcelos] – 1821, Fevereiro, 20, Lisboa 
REQUERIMENTO (2) e OFÍCIO, o primeiro do mestre construtor de embarcações 
reais, José Machado, referindo que também tem desenvolvido trabalhos junto de 
navios mercantes, e que desde que foi nomeado um novo intendente este lhe 
ordenou que residisse nos portos onde é mestre construtor de embarcações, 
originando um conflito entre eles e solicitando auxilio régio para resolver o 
problema; o segundo, do oficial ferreiro, António Rodrigues ao rei [D. João VI], 
solicitando um emprego na ferraria do Arsenal da Marinha.  
OFÍCIO, do [comandante geral do Quartel da marinha], José Joaquim da Rosa 
Coelho ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e dos 
Negócios Estrangeiros em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz, informando o 
requerimento do mestre do Arsenal Real da Ribeira do Douro, José Machado 
enunciando os motivos pelos quais foi nomeado para o cargo, bem como as suas 
obrigações no desempenho do mesmo, considerando falso o seu requerimento, 
mencionando que o requerente não tem conhecimentos de arquitectura naval. 
Anexo: certidão 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 27. 
 

28-  1823, Setembro, 5 – 11, [Lisboa] 
ESCRITOS (2), do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], marquês de 
Palmela, [D. Pedro de Sousa Holstein], ao [secretário de Estado da Guerra, 
interinamente da Marinha e Ultramar], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins 
Pamplona Corte Real], sobre uma fragata inglesa, que ignorava as formalidades 
que as embarcações de guerras estrangeiras estavam sujeitas; e sobre uma carta do 
embaixador de Espanha, [Duque de Villa Hermosa] que informava que Mr. Gros 
estava a bordo da mexeriqueira “Francesa” e que precisava desembarcar para 
falar com o embaixador.  
Anexo: ofício, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 28. 
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29-  1824, Janeiro – Dezembro, Cova da Moura 
MAPA (10) com as relações dos presos enviados para o Ultramar [Índia, 
Moçambique, Rio de Sena, Cabo Verde, Ilha de São Tomé, Pedras Negras] durante 
o ano de 1824,  
Obs.: falta os mapas referentes aos meses de Agosto e Setembro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 29. 
 

30-  1824, Fevereiro, 14, Lisboa – Julho, 3, Lisboa  
OFÍCIOS (2), do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Simão da Silva 
Ferraz de Lima e Castro para o [secretário de estado da Guerra, interinamente da 
Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de subserra , 
[Manuel Inácio Pamplona e Corte Real] , sobre os sargentos do batalhão de 
caçadores nº5 que se encontravam presos no castelo de S. Jorge e sobre  um termo 
de declaração relativo a Terça que o cofre da Marinha recebia para o Colégio de S. 
Pedro. 
Anexo: ofício (cópia), lembrete, termo de declaração. 
Obs.: a partir de 18 de Março de 1824 o conde de Subserra passa a ser ministro 
assistente ao Despacho. Ver AHU_CU_Reino, Cx. 164, pasta 37. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 30. 
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31-  [post. 1824, Julho, 24] – [ca. 1827, Novembro, 21] 
REQUERIMENTOS (3), o primeiro do funcionário da Contadoria da Marinha 
Joaquim José da Silva Franco ao rei [D. João VI], solicitando o lugar de escrivão 
dos Reais pinhais de Leiria e o segundo de José Manuel Duarte para a princesa 
regente D. Isabel Maria solicitando um emprego no ultramar, e o terceiro de 
Francisco Maria da Vila Lobo e Vasconcelos Cogominho Salema Barreto 
solicitando a faculdade de poder fazer um desbaste nos sobreiros das sua 
herdades situadas no termo de Alcácer do Sal. 
Anexo: certidões, certificado do curso da real aula do comércio, consulta, 
lembretes, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 31. 
 

32-  ����1826, Janeiro, 11, [Lisboa] – 1827, Janeiro, 20 [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) ao ministro e secretário de Estado dos Negócios e da marinha, 
[António Manuel de Noronha], sendo o primeiro do comandante da esquadra 
inglesa no Tejo, informando da morte do duque de York, irmão de rei George IV, e 
que por isso, os navios da esquadra dariam os tiros de respeito e homenagem por 
conta da morte do duque; o segundo, do vice-cônsul do império do Brasil, 
Marcelino Rodrigues da Silva, sobre dois negros presos para o serviço das 
embarcações de guerra portuguesas, solicitando a entrega dos mesmos; e o 
terceiro, do [oficial-maior da mesma secretaria], Manuel José Maria de Costa de 
Sá, sobre a representação do feitor das matas de Alcácer do Sal.  
Anexo: procuração, lembretes, ofícios. 
Obs.: o primeiro ofício está em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 32. 
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33-  1827, Janeiro, 13, Lisboa 
 OFÍCIO do cônsul geral das duas Sicílias, Francois Stella ao secretário de Estado 
dos negócios e da marinha e ultramar, [almirante António Manuel de Noronha], 
pedindo para soltar António Nino que se encontrava preso por ser siciliano.   
Obs.: documento em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 33. 
 

34-  1827, Janeiro, 18, [Lisboa] 
INFORMAÇÃO do fiscal das mercês a respeito de José Teixeira Rebelo.    
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 34. 
 

35-  1827, Janeiro, 19, Lisboa 
ESCRITO do desembargador e corregedor dos [...], Francisco de Paula de Brito 
Barros Vítor ao secretário de Estado dos negócios e da marinha e ultramar, 
[almirante António Manuel de Noronha], pedindo que o secretário comparecesse 
no mesmo dia a 13 horas ou no dia seguinte a mesma hora em sua residência no 
Cais do Sodré. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 35. 
 

36-  1827, Janeiro, 20, [Lisboa] 
 OFÍCIO do capitão reformado Manuel da Silva Teixeira Pinto ao [secretário de 
Estado dos negócios e da marinha e ultramar, o almirante] António Manuel de 
Noronha, solicitando ao secretário que leve um requerimento à regente [D. Isabel 
Maria] para ser despachado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 36. 
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37-  1827, Janeiro, 27, [Lisboa] 
LISTA de exemplares de leis referentes aos anos de 1823 a 1826 pedidas ao correio 
e expedidas por ele. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 37. 
 

38-  1827, Janeiro, 27, Manta 
CARTA do juiz de fora, José Gomes de Sá de Vasconcelos de Carvalho, à princesa 
regente [D. Isabel Maria], sobre a segurança no Pinhal dos Fornos de Vale de 
Zebre, onde tinham sido feitas prevaricações com prejuízo para a fazenda real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 38. 
 

39-  1827, Janeiro, 29, Lisboa 
CARTA particular do marquês de Valença, [D. Estevão Ribeiro de Resende], ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, almirante] António 
Manuel de Noronha, sobre uma carta inclusa pedindo mercê para o [vice-rei do 
Estado da Índia], D. Manuel  [Francisco Zacarias] de Portugal e Castro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 39. 
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40-  1832, Janeiro, 1 – Março, 26, [Lisboa] 
ESCRITOS (11) do [secretário de Estado da Guerra], conde de São Lourenço] 
[António José de Melo e Silva César Meneses ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Bastos, [António Oliveira Leite de 
Barros, tratando de: ofício ordenando a Real Junta da Fazenda do Arsenal do 
Exercito para pôr a disposição do major do real corpo de engenheiros alguns 
utensílios necessários no forte de São Paulo; ordenando a dispensa do 3º 
escriturário da Contadoria da Marinha, Joaquim José da Silva Franco do serviço 
militar; pedindo cópia do decreto onde consta o perdão do antigo soldado do 
Regimento da Artilharia da Corte, Paulino José; acerca da Inspeção a ser feita no 
Hospital Real da Marinha; sobre a promoção de Antônio Teles de Faria Silva; 
sobre uma inspeção ao hospital real da marinha para saber o estado dos praças 
dos corpos do Exército que lá se encontram convalescendo; sobre a confecção de 
cobertores; sobre as quarenta arrobas de tamarindos a serem entregues ao físico-
mor do Exército, entre outras matérias. 
Anexo: ofício (cópia), cópia de parágrafos de um ofício, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 40. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

41-  1832, Abril, 2 – 27, [Lisboa] 
ESCRITOS (11) do [secretário de Estado da guerra], conde de São Lourenço 
[António José de Melo e Silva César Meneses ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], o conde de Bastos, [António Oliveira Leite de 
Barros, sobre vários assuntos tais como: sobre uma queixa que o inspector do 
lazareto fez contra quatro praças do batalhão de artífices engenheiros; acerca do 
requerimento da viúva Teodora Rita que pede passagem para o seu filho soldado 
no 2º batalhão do corpo da Brigada Real, João António de Miranda para o 5º 
regimento de Infantaria de Lisboa; ordem a ao chefe de estado maior general 
apara mandar conduzir com segurança para o presídio da Cova da Moura trinta e 
dois presos da cadeia de castelo de Lisboa; acerca das praças do regimento de 
Caçadores da Beira Alta presas a bordo da fragata “Príncipe D. Pedro”; sobre 
ordem dada ao Arsenal Real do Exercito relativamente aos fardamentos e fardetas 
para os degredados, entre outros assuntos.   
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 41. 
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42-  1832, Maio, 3 – Junho, 27, [Lisboa] 
ESCRITOS (14), [do secretário de Estado da guerra], conde de S. Lourenço 
[António José de Melo e Silva César Meneses ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], o conde de Bastos, [António Oliveira Leite de 
Barros, acerca dos soldados do batalhão de artífices engenheiros encarregues do 
comando das baterias de Nossa Senhora da Conceição de São Miguel; sobre a 
informação sobre a existência de desertores a bordo do brigue “Constança” e de 
outros navios; pedido de informação sobre as infracções do soldado da 2ª 
Companhia do Corpo da Brigada Real da Marinha, José da Silva que se encontra a 
cumprir pena no presídio do Porto Franco; fornecimento de guarnição ao brigue 
“Treze de Maio” que se encontra no porto de Setúbal; ordem para por a disposição 
do tenente coronel do real corpo de engenheiros, Fulgêncio Gomes dos santos 
Vale, encarregado das baterias de Nossa Senhora da Conceição de São Miguel; 
dispensa do serviço militar do escriturário da Contadoria da Marinha, Francisco 
Inácio da Silva Mascarenhas; pedido de informação sobre a pena de degredo na 
Índia dada ao soldado do Batalhão de Voluntários Realistas de Braga, entre outras 
matérias. 
Anexo: ofício.  
AHU_CU_Reino, Cx. 184 - A, pasta 42. 
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43-  1832, Agosto [Lisboa] – Setembro, 25 [Lisboa] 
ESCRITOS (14), do [secretário de Estado da Guerra], conde de São Lourenço 
[António José de Melo e Silva César Meneses ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], o conde de Bastos, [António Oliveira Leite de 
Barros], sobre um ofício do coronel governador da praça de Sesimbra, acerca do 
caso de indigência dos solados do regimento de Milícias de Alcácer do Sal; sobre 
um requerimento do mordomo e juízes da Corporação Marítima da Vila de 
Sesimbra pedindo que seja concedido aos pescadores da Costa da Caparica a 
faculdade de deitar e arrastar as suas redes e armações nas proximidades da terra; 
perdão concedido ao soldado da 2º Companhia do Corpo da Brigada Real da 
Marinha, José da Silva, a pena de seis anos de degredo para o Estado da Índia; 
ordem para cumprir o decreto que determinava o perdão concedido a José Silva; 
sobre ordem para à Junta da Fazenda do Arsenal do Exercito para fornecer ao 
Arsenal da marinha os objectos que constam da relação enviada pelo conde de 
Bastos; acerca do requerimento do soldado do Batalhão dos Artífices Engenheiros, 
Miguel Francisco Romeu, reclamando o pagamento das férias que venceu como 
carpinteiro de machado no Arsenal Real da Marinha; sobre a quantia que o 
Arsenal Real do Exercito despendeu na Vila de Setúbal para o concerto do brigue 
“Treze de Maio, entre outros assuntos. 
Anexo: ofício, ofício (cópia), decreto (cópia), lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 43. 
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44-  1832, Outubro, 1 [Lisboa] – Dezembro, 30 [Lisboa] 
ESCRITOS (16), do [secretário de Estado da Guerra], conde de São Lourenço 
[António José de Melo e Silva César Meneses ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Bastos, [António Oliveira Leite de 
Barros], sobre as informação enviadas pelo governador militar da cidade de Leiria, 
a respeito do Brigue “Escusa Lusitano” pertencente a António Rodrigo Tarujo; 
acerca da cópia de um aviso assinado pelo oficial-maior da Secretária de Estado da 
Guerra, o conselheiro Gregório Gomes da Silva, expedido pelo chefe de estado 
maior general sobre os pescadores da Ericeira; informando que faltava bolachas 
nos mantimentos enviados para a Torre de São Lourenço da Barra, para a reserva 
de três meses;  acerca do aviso que possibilita aos pescadores de Sesimbra a  
faculdade de desenvolverem a sua actividade nas imediações da praça da vila; 
sobre a possibilidade dos cultivadores do Algarve tal como acontece com  os do 
Alto Alentejo  exportarem os seus excedentes de trigos para a capital; sobre a 
ordem para o sentenciado João Dias Barbosa ser inspeccionado por uma Junta 
Militar; acerca do requerimento do soldado da 4ª Companhia do 4º batalhão de 
voluntários realistas da capital, Bento José pedindo passagem para o Corpo da 
Brigada Real da Marinha, bem como o deferimento do seu pedido; concessão da 
passagem do soldado da 7ª Companhia do 1º Regimento da Infantaria de Lisboa 
para o Corpo da Brigada Real da Marinha; acerca do requerimento do soldado da 
Brigada Real da Marinha, Joaquim José Madeira; sobre a impossibilidade em 
conceder a  habitação exigida pelo 2º tenente da Brigada Real da Marinha, 
Sebastião Barreto de Saldanha no presídio da Cova da Mora, uma vez que esta se 
encontra ocupada por Victorina Ricarda, entre outros assuntos.  
Anexo: avisos (cópias), lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 184-A, pasta 44. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 187 (1750 - 1831) 
Pastas descritas: 77 
Assuntos: petições, mouros presos, campo de caçadas reais, salva de artilharia, marítimos, 
pedidos de tença, farinha, presos, corresponderia de diplomatas, notas do Banco de Lisboa, 
serviço nas embarcações de guerra, embarcações portuguesas em França, Febre-amarela, 
saúde pública, entrada e saída de embarcações dos portos de Setúbal e Lisboa, corsários, 
pagamento de soldos, nomeações para postos e cargos cavalos, sal, antenas, concessão de 
licenças.  
 

1-  [ant. 1750] 
INFORMAÇÃO sobre a acomodação dos cavalos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 1. 
 

2-  1758, Janeiro, 3 – Novembro, 18, Lisboa  
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real, o primeiro, do [conselheiro do Conselho Ultramarino] Alexandre 
Metelo de Sousa e Meneses, remetendo cópias de alguns decretos para informar 
sobre a representação do procurador-geral da fábrica da Santa Igreja de Lisboa, e 
explicando as diversas possibilidades para a expedição das apostilas que o 
suplicante pretendia fazer para a assinatura régia; o segundo, de Antônio Teixeira 
Alvares, remetendo uma consulta do Conselho Ultramarino. 
Anexos: requerimento, decretos (cópia) 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 2. 
 

3-  1758, Março, 15 – Agosto, 31, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do marquês de Tancos, [D. João Manuel de Noronha] ao [secretário de 
Estado da Marinha e Ultramar] Tomé Joaquim da Costa Corte Real, o primeiro, 
dando o seu parecer sobre o requerimento de José Francisco de Seabra; o segundo, 
informando o seu parecer sobre o requerimento de Inácio Feliz Teixeira Pinto; o 
terceiro, remetendo as petições que lhe foram enviadas para emitir o seu parecer e 
ainda um ofício do coronel marquês de Louriçal, [D. Francisco Xavier Rafael de 
Meneses] ; o quarto, sobre as listas de soldados que estava enviando.  
Anexos: avisos, ofício, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 3. 
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4-  1758, Junho, 19 – Agosto, 2, [Lisboa]  
OFÍCIOS (5) do [provedor dos Armazéns], José Joaquim de Larre, ao [secretário de 
Estado da Marinha e Ultramar] Tomé Joaquim da Costa Corte Real, o primeiro, 
informando com parecer favorável o requerimento dos algarvios da Ribeira das 
Naus que solicitavam um aumento dos seus soldos para a mesma quantia que os 
marinheiros recebiam, referindo que os vencimentos dos marinheiros e dos 
algarvios vinham sendo praticados desde a época do extinto “trosso”[sic]; o 
segundo, informando sobre o requerimento dos mouros, Abcde Salema e Alacena, 
que se encontravam  presos nas galés, e solicitavam autorização para se recolherem 
no colégio dos catecúmenos para receberem o batismo; o terceiro, informando que 
o comissário Pedro da Costa, encarregado das despesas e sustento dos presos da 
torre de São Julião, comunicou a fuga de dois presos que se ocupavam dos 
trabalhos de limpeza; o quarto, sobre a falta de ferro redondo para a construção de 
uma nova nau; o quinto, informando sobre o parecer positivo do almoxarife dos 
fornos de Vale de Zebra sobre o requerimento do guardião, e mais religiosos 
arrábidos do convento de Palhais, pelo qual solicitavam madeira para construção 
de algumas celas.  
Anexos: avisos, requerimentos, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 4. 
 

5-  1759, Outubro, 2, Lisboa  
OFÍCIO de João Marques Bacalhau [presidente da junta do tabaco] ao [secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], D. Luís da Cunha [Manuel], 
remetendo o ofício do corregedor da comarca de Santarém, Francisco Ferreira 
Nobre, sobre o juiz das coutadas de Musa.  
Anexos: ofício e provisão (cópia) 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 5. 
 

6-  1758, Outubro, 12, Lisboa  
OFÍCIO do Monteiro-mor, [duque de Aveiro] D. José Mascarenhas ao [secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], D. Luís da Cunha [Manuel], 
acusando a recepção de um aviso pelo qual lhe foi pedido que informasse a 
respeito do que alegava o juiz das coutadas de Musa, Filipe Pimentel de Macedo  
de não ser dependente da jurisdição do juiz geral das coutadas, e sobre a ordem do 
desembargador juiz geral das coutadas para prender o mesmo juiz.  
Anexos: ofícios 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 6. 
 

7-  1758, Novembro, 13, [Lisboa] 
OFÍCIO do ajudante da torre de Belém, Bernardo José da Costa Pereira, sobre o 
preso na torre de Belém, Plácido Fernandes Maciel, que se encontrava muito 
doente, tendo despesas extras com os seus medicamentos, e que a quantia 
destinada ao seu sustento não chegava.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 7. 
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8-  [1758] 
INFORMAÇÃO sobre peças de brim de rolando [sic]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 8. 
 

9-  1759, Maio, 14, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], Sebastião 
José de Carvalho e Melo ao [conselheiro do Conselho Ultramarino] Alexandre 
Metelo de Sousa e Meneses, ordenando que fosse reformada a consulta do 
Conselho Ultramarino sobre a remuneração dos serviços de Antônio Amaral 
Sarmento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 9. 
 

10-  1761, Setembro, 6, Setúbal  
INSTRUMENTO EM PÚBLICA FORMA (traslado) de uma petição feita pelo 
carregador de naus Alexandre da Silva Taborda, ao desembargador e 
superintendente do sal e lastros da vila de Setúbal, Pedro Libório de Amorim. 
Anexo: instrumento em pública forma.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 10. 
 

11-  [post. 1766, Julho, 31] 
CARTAS (capítulos) escritas na Bahia e em Goa, respectivas ao conhecimento de 
uma quantia, transportada em um embrulho de dinheiro de doblas de ouro no 
cofre da nau de guerra “Capitania”.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 11. 
 

12-  1771, Outubro, 21, Setúbal 
OFÍCIO de Jacob Frederico Torlade ao [oficial da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar] João Gomes de Araújo, informando-o sobre as representações feitas pelo 
desembargador Pedro Libório e de Antônio Amorim contra a sua pessoa, bem 
como contra os requerimentos que tem na [secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar].  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 12. 
 

13-  1771, Outubro, 21 
INSTRUMENTO EM PÚBLICA FORMA (traslado) de uma petição de Jacob 
[Frederico] Torlade sobre os navios da sua consignação que estavam aportados em 
[Setúbal] para carregarem sal.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 13. 
 

14-  [ant. 1775, Setembro, 15] 
REQUERIMENTO de Jacob Torlade, consignatário do navio sueco “Regresso” 
aportado em [Setúbal], ao rei [D. José I] solicitando um guarda para assistir ao 
deslastre da embarcação que se encontrava carregada de sal, para evitar prejuízos 
devido ao tempo chuvoso.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 14. 
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15-  1781, Junho, 13, [Lisboa] 
OFÍCIO de Antônio Xavier Gomes ao [oficial da secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], remetendo um bilhete do correio João Rodrigues Chaves, sobre a 
entrega de correspondências.  
Anexos: relação e informações.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 15. 
 

16-  1783, Agosto, 13 
FATURA de livros…. 
Obs.: doc. em latim 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 16. 
 

17-  1788, Março, 11, Leiria 
AUTORIZAÇÃO concedendo licença a José Avenço, de Martingança, para ir ao 
sítio da Ladeira Grande de S. Pedro tirar paus, pontas, ramos, matos e caruma 
necessários para a sua casa ou para vender.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 17. 
 

18-  1788, Junho, 23, Lisboa 
RELAÇÃO da compra de gêneros pertencentes aos Armazéns dos Materiais, da 
Ribeira e dos Mantimentos, assinado por Antônio Ferreira de Mesquita. 
Anexos: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 18. 
 

19-  1788, Julho, 27, Lisboa 
TERMO de inspeção feito por Luís Antônio de Leirós e Seixas Souto Maior, sobre o 
exame feito pelo construtor Torcato José Clavina e pelo contramestre Julião Pereira 
sobre a qualidade da madeira de carvalho da América Inglesa, que se encontrava 
em uma galera americana aportada ao forte da Junqueira.   
Anexo: informação 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 19. 
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20-  1788, Dezembro, 14, [Lisboa] – 1789, Setembro, 23, Quinta da Via Longa 
OFÍCIOS (4) do [governador e capitão geral do Algarve], conde de Vale dos Reis, 
[D. Nuno José de Mendonça e Moura], ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, o primeiro, aconselhando a compra de um 
carregamento de atum que o mestre de um caíque de Faro, chamado Manuel de 
Amor foi buscar em Tavira; o segundo, informando que a praça de Lagos era o 
local ideal para o restabelecimento dos doentes das esquadras, e que ainda podiam 
ficar alojados no convento dos padres Trinos; o terceiro, informando que o mestre 
do caíque, Manuel de Amor tinha viajado para o Algarve, onde vendera o 
carregamento de Atum; o quarto, remetendo um ofício do governador de Albufeira 
informando sobre o [naufrágio] de uma lancha, e avisando sobre o naufrágio do 
juiz de fora de Vila Nova que estava no caíque “Nossa Senhora do Carmo, São 
Francisco e Almas” na praia das Covoadas, junto a Fortaleza de Santa Catarina. 
Anexo: relação, ofício.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 20. 
 

21-  1789, Março, 12, Vila Viçosa 
OFÍCIO do [governador de armas do Alentejo], visconde de Lourinhã, [Manuel 
Bernardo de Melo e Castro] ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Guerra], Luís Pinto de Sousa Coutinho, sobre a péssima conduta do alferes da 
cavalaria reformado, João Pedro da Costa Feio, morador na Vila Viçosa, que foi 
preso por ter invadido, no meio da noite, o convento das religiosas das Chagas da 
mesma vila, tendo sido solto com a determinação de não residir mais naquela 
respectiva localidade, contudo, retornou a vila e cometeu mais delitos na cidade de 
Évora, e por isso foi preso novamente, mas desta vez, o juiz de fora da vila realizou 
uma devassa, e depois de comprovados os crimes, o alferes foi degredado para o 
estado da Índia.  
Anexos: ofício, informação, ofícios (cópia) 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 21. 
 

22-  1789, Março, 25, Lisboa – Dezembro, 20, São Julião da Barra 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, o primeiro, de Manuel Joaquim Bandeira remetendo um ofício com a 
declaração das suas despesas; o segundo, sobre a ocupação do palácio do Tesouro 
Velho por diferentes pessoas, a administração feita por João Antônio Pinto e sobre 
outras casas que estavam arrendadas pela inspeção do recebedor das dizimas do 
pescado, João Lourenço; o terceiro, informando que os clérigos que se encontravam 
presos na torre da barra de São Julião, estavam acomodados em quartéis grandes, 
com janelas e que tinham tudo o que era necessário para a sua assistência. 
Anexos: ofício (cópia) e relação, carta (cópia) 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 22. 
 

23-  1789, Maio, 19, Lisboa 
LISTA de antenas.   
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 23. 
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24-  1789, Junho, 24, Lisboa 
OFÍCIO de Francisco de Oliveira ao [oficial da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], Caetano José Ribeiro, remetendo uma relação pela qual consta as escalas 
que o navio “Princesa de Portugal” da sociedade Ribeiro Hunons e Companhia, fez 
nos portos da Ásia.  
Anexos: informação e relação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 24. 
 

25-  ����1789, Julho, 10, [Lisboa] 
OFÍCIO do núncio apostólico em Portugal [Innocenzo Conti] ao secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, remetendo um breve 
sobre os religiosos de Pernambuco.  
Anexo: breve 
Obs.: o anexo é em pergaminho.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 25. 
 

26-  1789, Outubro, 14 – Novembro, 3, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) do guarda-mor provedor da saúde do porto de Belém, Francisco 
Joaquim Soares Brandão, o primeiro, informando da entrada no porto de Belém do 
iate português “Nossa Senhora da Conceição e São Joaquim” de que é mestre José 
Gomes Fogaça, proveniente do Mogador e com carga de trigo; o segundo, sobre o 
requerimento do capitão Jaques Nicolau Wasser que arribou no porto de Belém 
devido ao mau tempo e a falta de mantimentos, quando regressava do Cabo de 
Monte, na Costa da Guiné, solicitando que o guarda-mor da saúde concedesse livre 
prática a sua embarcação; o terceiro, informando da entrada naquele porto do 
navio inglês “Carlota” de que é capitão Pascoal Scarnichia, proveniente do 
Mogador e com carga de trigo.   
Anexos: ofício, requerimento.   
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 26. 
 

27-  ����1789, Outubro, 18, Lisboa 
OFÍCIO do bispo de Maranhão, frei Antônio [de Pádua] ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando que encontrava-se 
alojado no convento de São Pedro de Alcântara.   
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 27. 
 

28-  1789, Dezembro, 14, Lisboa 
OFÍCIO do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina 
Manique sobre a queixa apresentada pelo [fidalgo da Casa Real, cônego e chantre 
na catedral de Viseu], Manuel Ricardo de Mesquita contra o monsenhor da igreja 
de Lisboa, Estêvão Teles da Silva, por ter agredido o seu pai Luís Caetano de 
Mesquita. 
Anexo: requerimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 28. 
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29-  1789, Dezembro, 22, Lisboa 
OFÍCIO do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário da Inglaterra em 
Lisboa], Robert Walpole, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Martinho 
de Melo e Castro remetendo uma cópia de uma letra de câmbio autenticada pelo 
cônsul de Portugal no porto de Tanger [Jorge Pedro Colaço], escrita pelo cônsul de 
Portugal no Mogador, Manuel da Silva confirmando dever 462 ducados a um 
negociante inglês Alkinson Wyme.  
Anexo: letra de câmbio.  
Obs.: doc. em francês   
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 29. 
 

30-  [ant. 1792] 
OFÍCIO do bispo titular do Algarve, D. Francisco Gomes do Avelar, demostrando o 
seu agrado por uma boa notícia que recebeu, e informando que o novo arcebispo 
podia ir a presença real.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 30. 
 

31-  1794, Abril, 18 – Maio, 14,Cádis 
OFÍCIOS (2) de Henrique Ribeiro Neves ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, o primeiro, remetendo uma relação sobre a 
saída de embarcações do [porto de Cádis]; o segundo, informando que duas naus 
arribaram naquele porto com avarias, sendo que as embarcações pertenciam a uma 
esquadra que havia saído com nove naus de linha e quatro embarcações menores.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 31. 
 

32-  [séc. XVIII] 
INFORMAÇÃO declarando que naquela secretaria não se encontrava contas dos 
intendentes sobre uma determinada matéria.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 32. 
 

33-  1802, Abril, 1 
INFORMAÇÃO pedindo aviso sobre o perdão da deserção do soldado da 5ª 
Companhia da 2ª Divisão, Manuel Figueira.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 33. 
 

34-  1804, Outubro, 1, São Sebastião da Pedreira 
ESCRITO (cópia) do [oficial da secretaria de Estado da Guerra] Antônio Joaquim 
de Morais ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, 
[D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sobre a nomeação do 
tenente-coronel engenheiro, Eusébio Dias Azevedo para participar numa 
diligência, que não duraria muito tempo.  
Anexo: lembrete 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 34. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

35-  1805, Janeiro, 1, Lisboa 
OFÍCIO (cópia) do [secretário dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Antônio Araújo 
de Azevedo  
Obs.: doc. em francês.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 35. 
 

36-  1805, Janeiro, 2-9, Queluz 
OFÍCIOS (4) do [secretário dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Antônio Araújo de 
Azevedo ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. 
João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, remetendo a 
cópia de um ofício do encarregado dos negócios da França [em Portugal]; o 
segundo, sobre a ordem do [príncipe regente D. João], para reduzir os regimentos 
da guarnição da corte, diminuindo também o número de guardas que os 
regimentos forneciam; o terceiro, informando que a comissão onde o tenente-
coronel engenheiro, Eusébio Dias Azevedo se encontrava empregado tinha 
findado, e portanto, podia ser redirecionado para outro cargo; o quarto, 
informando que o príncipe regente [D. João] havia mandado soltar o patrão de um 
iate da figueira, João Duarte.  
Anexos: Lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 36. 
 

37-  1805, Janeiro, 10 – 17, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) e AVISO do [secretário dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Antônio 
Araújo de Azevedo ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, sobre 
a ordem para que a Tesouraria Geral das Tropas da Corte pagasse os soldos aos 
oficias militares do ultramar que se encontravam em Portugal, salvo se a secretaria 
dos [Negócios Estrangeiros e Guerra], tivesse expedido ordens para receber os seus 
soldos nas suas respectivas praças; o segundo, sobre as informações passadas pelo 
embaixador de Espanha em Portugal, conde del Campo de Alange e o encarregado 
dos Negócios da França, [Rayneval] sobre o artigo do “London Chronicle” sobre  
uma expedição que estava em preparação em alguns portos da Inglaterra destinada 
a Portugal, e ainda se encontrava no porto de Lisboa um navio inglês com duzentos 
e sessenta militares e com apetrechos de guerra; o terceiro, ordenando o corte de 
madeira do pinhal real de Leiria para o fornecimento do Arsenal Real do Exército; 
o quarto, sobre a proposta do embaixador dos Estados Unidos para que o Arsenal 
da Marinha vendesse uma amarra de cinquenta e dois quintais para substituir o 
que a fragata “Constituição” perdeu.  
Obs.: O terceiro documento é um aviso.   
Anexos: lembrete, escrito, relação,  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 37. 
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38-  1805, Janeiro, 23- Março, 11, [Lisboa]  
AVISO e OFÍCIOS (3) do [secretário dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Antônio 
Araújo de Azevedo ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, 
ordenando o envio de um destacamento de soldados para Salvaterra de Magos 
para serem empregados nas batidas do campo das caçadas reais; o segundo, 
acusando a recepção de uma carta do encarregado dos Negócios da França, 
[Rayneval]; o terceiro, sobre o desenho da máquina de serrar madeira que ele 
desejava recuperar; o quarto, sobre embarque do artífice de reparos, sendo 
necessário expedir ordens para lhe ser dado uma quantia diária para o seu 
sustento.  
Anexos: lembretes, informação. 
Obs.: o primeiro documento é um aviso.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 38. 
 

39-  1805, Fevereiro, 6 – Maio, 26, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) e AVISO do [secretário dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Antônio 
Araújo de Azevedo ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, 
remetendo uma representação e mais documentos do britânico João Watson, que 
lhe foi remetido pelo enviado [extraordinário e ministro plenipotenciário da 
Inglaterra em Portugal, [Lord R. Fitzgerald]; o segundo, sobre o coronel Francisco 
de Paula, sobre a abolição da primeira plana da corte, e para a mesma abolição era 
necessário tratar dos oficiais; o terceiro, ordenando que fosse entregue aos 
procuradores do proprietário do navio francês “Le Commerçant” e aos 
interessados na sua carga, uma quantia que encontrava-se no cofre da Real Junta da 
Fazenda da Marinha; o quarto, remetendo o extrato de alguns ofícios escritos de 
Londres do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em 
Inglaterra], D. Domingos de Sousa Coutinho sobre a pirataria feita ao navio 
português “Triunfo Americano” pelo corsário “Regulus”; o quinto, remetendo um 
bilhete do cônsul da Inglaterra sobre a danificação da carga que foi embargada. 
Anexos: lembretes, ofício, ofícios (extractos), ofício.  
Obs.: doc em francês.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 39. 
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40-  ����1805, Março, 12 – 23, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) e AVISOS (2) do [secretário dos Negócios Estrangeiros e Guerra], 
Antônio Araújo de Azevedo ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o 
primeiro, remetendo um ofício do enviado [extraordinário e ministro 
plenipotenciário da Inglaterra em Portugal, [Lord R. Fitzgerald], com uma carta do 
capitão Hannom, comandante da fragata inglesa “The Lively” sobre o caso 
sucedido no rio [Tejo] com o navio do Brasil “O Chocalho”; o segundo, acusando a 
recepção de um ofício sobre o fato de dois oficiais ingleses da fragata “Lively” 
terem ficado feridos durante a salva de artilharia dada pelo navio português 
“Triunfo”; o terceiro, ordenando a soltura do capitão do navio “Chocalho”; o 
quarto, ordenando que tomasse as devidas providências a respeito dos escaleres 
para transportar o embaixador francês, general Junot e sua esposa, que dentro de 
poucos dias chegariam a Aldeia Galega.  
Anexos: lembretes, ofício (cópia),  
Obs. : o terceiro e o quarto documentos são avisos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 40. 
 

41-  1805, Abril, 8, Lisboa 
OFÍCIO (cópia) de Leonardo Pinheiro de Vasconcelos, informando que o ajudante 
do inspector interino do Arsenal Real da Marinha avisou sobre a fuga de sete 
prisioneiros argelinos para a bordo da fragata marroquina, ancorada no porto de 
Lisboa, de que é arrais Maohmed Sobaye.    
Anexo: lembrete. 
 AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 41. 
 

42-  1805, Abril, 8 – Maio, 12, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) e AVISO do [secretário dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Antônio 
Araújo de Azevedo ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, sobre 
a queixa do embaixador espanhol, conde del Campo Alange de que o corsário 
inglês “Ludevour” havia apresado o navio mercante espanhol “Constância”; o 
segundo, ordenando que a embarcação que transportaria o embaixador de França 
em Portugal, general Junot, estivesse a horas no cais da Aldeia Galega; o terceiro,  
sobre Filipe José de Sousa que foi nomeado cabo do forte de Nossa Senhora do 
Vale, com a patente de tenente; o quarto, sobre as ordens para que fosse remetida 
para o presídio da torre de São Julião da Barra um altar portátil; o quinto, sobre as 
informações dadas por um artista romano, Gabriel Mordini sobre alguns 
estrangeiros que chegaram de Cadiz na mesma embarcação, de uma epidemia que 
estava alastrada em Cadiz, e das medidas de contingência que o governo espanhol 
adotou.  
Anexos: lembretes.  
Obs.: o segundo documento é um aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 42. 
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43-  1805, Abril, 20, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Antônio Araújo de 
Azevedo ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. 
João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sobre a presença em Lisboa 
de dois frades de um convento de Espanha, onde esteve preso um indíviduo que se 
encontrava recluso em São Bento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 43. 
 

44-  1805, Maio, 12 – Junho, 14, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) e AVISO do [secretário dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Antônio 
Araújo de Azevedo ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, sobre 
a carta do capitão tenente Paulo Freire de Andrade; o segundo, remetendo a cópia 
dos conhecimentos dos gêneros que foram remetidos do Arsenal Real do Exército 
para a charrua “Príncipe de Beira”; o terceiro, autorizando a venda da carga de 
trigo do navio americano “Trio”que se encontrava embargado; o quarto, remetendo 
o ofício do brigadeiro Custódio Gomes de Vilas Boas, encarregado de fazer as 
observações das marés na província do Minho; o quinto, sobre as ordens expedidas 
para que o corpo de inválidos da Brigada Real da Marinha, alojado no quartel da 
Boa vista fosse munido de pão pela administração dos provimentos da corte.      
Anexos: conhecimentos (cópia), lembretes. 
Obs.: o terceiro documento é um aviso.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 44. 
 

45-  [1808 – 1820] 
REQUERIMENTOS (3) de D. Maria Paulina Ferreira de Carvalho, irmã do falecido 
capitão tenente da Armada Real, Basílio Ferreira, solicitando a resolução de uma 
consulta que subiu ao governo pelo expediente da Junta da Fazenda da Marinha, 
sobre o assentamento do monte pio que herdou do seu irmão.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 45. 
 

46-  1814, Janeiro, 21, Chaves 
OFÍCIO do conde de […] ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho, remetendo os mapas relativos aos marítimos 
existentes nas capitanias mores da margem direita do Douro.  
Anexos: mapas 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 46. 
 

47-  [post. 1816] 
REQUERIMETO de Pedro Estiffes Gandel, natural da Malaca, preso a bordo da 
embarcação “Cábria”, solicitando ser solto, uma vez que foi um dos contemplados 
pela mercê que o rei [D. João VI] deu a toda a guarnição da Ásia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 47. 
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48-  [ant. 1817, Junho, 21] – 1817, Novembro, 23 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro, da viúva Mariana Joaquina, solicitando o 
deferimento de um requerimento onde pedia que o seu único filho, José Maria que 
estava servindo a bordo da nau “D. João” tivesse baixa do mesmo serviço; o 
segundo, da viúva Maria José Sá, que vivia na miséria e tinha um filho que 
assentou praça no regimento nº 12 e não podia auxilia -lá, solicitava uma esmola 
para continuar a viver com dignidade; o terceiro, de Silvestre Coelho e Quadros, 
solicitando o deferimento de um requerimento onde pedia para ser promovido a 
segundo apontador do Arsenal Real da Marinha. 
Anexo: requerimento. 
Obs.: os requerimentos são dirigidos a um secretário de estado.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 48. 
 

49-  [ant. 1817, Agosto, 22] – [ant. 1817, Outubro, 17] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro, de Maria Joaquina, dona de uma casa de 
comestíveis, que deu crédito a alguns militares, e um deles, Manuel Joaquim, 
encontrava-se de partida para a América, e desta forma, solicitava que no auto do 
pagamento dos soldos daquele militar se pagasse a quantia que lhe era devida; o 
segundo, do furriel da oitava Companhia do Batalhão de Caçadores Nacionais de 
Lisboa, Manuel Inácio Correia da Silva, solicitando transferência para o Corpo da 
Brigada Real da Marinha; o terceiro, do praticante voluntário da aula do comércio, 
Zeferino Antônio Peixoto da Costa solicitando a mercê de ser nomeado para 
praticante da Contadoria da Marinha, dirigidos ao rei [D. João VI]. 
Anexos: requerimento, certidão, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 49. 
 

50-  [ant. 1817, Outubro, 15] – [ant. 1817, Novembro, 15] 
 REQUERIMENTOS (4), o primeiro, de Paulo Teixeira de Faria, atendendo aos 
serviços do seu falecido pai, solicitava uma vaga nos lugares que foram criados na 
fiscalização dos contrabandos no Porto Franco; o segundo, do marítimo Vitorino 
dos Santos, que foi recrutado para o real serviço, assentado praça na terceira 
Companhia do Corpo da Brigada Real, solicitando receber baixa do serviço, para 
cuidar dos seus pais idosos; o terceiro, de Manuel José de Figueiredo, natural de 
Lisboa, solicitando ser admitido para fazer a sua matrícula na Academia Real da 
Marinha; o quarto, do oficial correeiro, solicitando ser admitido na oficina de 
correeiro do Arsenal Real do Exército. 
Anexos: certidão, alvará, requerimentos, auto de testemunhas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 50. 
 

51-  [post. 1818, Março, 21]  
INFORMAÇÃO sobre o requerimento de Manuel Joaquim Braz.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 51. 
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52-  [ant. 1820] – [post. 1824] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro, do fidalgo cavaleiro da Casa Real, Antônio 
Carneiro de Vasconcelos, solicitando o seu antigo posto de alferes do Regimento de 
Infantaria nº 24; o segundo, de Manuel Vasconcelos Parreiras, filho do capitão de 
artilharia José Caetano Vasconcelos Parreiras, solicitando entrada nos estudos 
militares da Academia Real, antes de completar a idade necessária para se 
matricular; o terceiro, da viúva Maria do Livramento, natural de Nossa Senhora do 
Monte da Caparica, vila de Almada solicitando o deferimento de um requerimento. 
Obs.: dirigidas a um secretário de estado.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 52. 
 

53-  [ant. 1820] – [post. 1824] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro, de Maria Figueira, esposa do fragateiro, preso a 
bordo da nau “S. Sebastião”, Francisco Marquês de Araújo, solicitando a liberdade 
do marido, uma vez que tem a carta de arais da sua fragata, e desta forma 
encontrava-se isento do serviço nas embarcações de guerra; o segundo, da viúva 
Mariana Joaquina solicitando a dispensa do seu único filho que se encontra a servir 
a bordo da fragata “D. João”; o terceiro, da viúva Maria Joana do Carmo e Oliveira 
e das suas filhas, solicitando o deferimento de um requerimento pelo qual pediam 
uma tença.  
Obs.: dirigidas a um secretário de estado.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 53. 
 
 

54-  [ant. 1820] – [post. 1824] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro, da sizeira [sic] dos direitos reais do pescado da 
Ribeira Nova, Maria Joana, solicitando a liberdade do seu criado e ajudante das 
cobranças dos mesmos direitos, José Bento de Morais, natural da Galiza que foi 
preso e conduzido para a bordo da fragata “Amazona”; o segundo, da viúva Rita 
Maria da Conceição solicitando o deferimento do seu requerimento; o terceiro, de 
Silvestre Gomes Coelho e Quadros, solicitando o deferimento de um requerimento, 
pelo qual pedia ser nomeado para o lugar de segundo apontador do Arsenal Real 
da Marinha.   
Obs.: dirigidas a um secretário de estado.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 54. 
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55-  1822, Abril, 23 – Outubro, 27, Queluz 
OFÍCIOS (3) e AVISO do [secretário de Estado do Reino] Filipe Ferreira de Araújo e 
Castro ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Manuel] Inácio da Costa 
Quintela, sobre a necessidade de averiguar a qualidade da farinha usada pelo 
fornecedor de bolachas, para o Arsenal da Marinha, Abrahão Weilhousen, uma vez 
que foi apreendida uma carga de farinha de má qualidade que lhe pertencia; o 
segundo, informando que já não era necessário o uso da barca “D´água” utilizada 
para o fornecimento de água da capital durante o socorro público pois os motins já 
tinham acabado; o terceiro, remetendo a representação do juiz de fora da Figueira 
acerca da remessa de uma máquina de vapor; o quarto, ordenando a ida do 
secretário de estado dos Negócios da Marinha [e Ultramar Manuel Inácio da Costa 
Quintela] ao passo de Bemposta para assistir ao ato de recepção dos deputados das 
cortes gerais e extraordinárias da nação.   
Anexos:ofício (cópia), avisos (cópias). 
Obs.: o último documento é um aviso 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 55. 
 

56-  1822, Maio, 6 – Agosto, 2, Queluz 
Avisos (3) de José da Silva Carvalho, o primeiro, ordenando que fosse informado 
ao ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha, [Manuel Inácio da 
Costa Quintela] sobre as ordens dadas ao intendente geral da polícia, para recolher 
nas cadeias do castelo, os indivíduos da guarnição da corveta “Heroína”; o 
segundo, ordenando que fosse remetida ao ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha, [Manuel Inácio da Costa Quintela] uma representação dos 
presos do presídio da Cova da Moura queixando-se dos maus tratos; o terceiro, 
ordenando que o ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha, 
[Manuel Inácio da Costa Quintela] providenciasse um escaler para transportar uma 
imagem de Nossa Senhora  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 56. 
 

57-  1822, Agosto, 20, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado da Fazenda] Sebastião José de Carvalho ao 
[secretário interino da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] Cândido José 
Xavier remetendo o requerimento de João Fletcher, sobre um negócio que ele 
pretendia fazer.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 57. 
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58-  1822, Setembro, 2 – 18, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do [secretário de Estado da Fazenda] Sebastião José de Carvalho ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Manuel] Inácio da Costa Quintela, o 
primeiro, remetendo um ofício do desembargador administrador geral da 
Alfândega Grande de Assumar, exigindo a restituição de um escaler da mesma 
alfândega e do seu remador de nome José Maria, que foi preso; o segundo, 
remetendo o requerimento de D. Maria Joana Rosa Xavier de Araújo que pedia o 
pagamento de uma pensão anual; o terceiro, sobre a quantidade de gêneros 
necessários para a equipagem e passageiros dos navios, com o objetivo de analisar 
as fraudes cometidas com os chamados “sobejos de viagem”; o quarto, remetendo 
o ofício do administrador geral da Alfândega Grande expondo a necessidade de 
recolher à caldeira da Ribeira das Naus a rasca “Santo Antônio e Almas” 
sequestrada pela Fazenda nacional.      
Anexo: informação, ofício (cópia), lembrete.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 58. 
 

59-  1822, Setembro, 2 – Novembro, 5, [Lisboa] 
AVISO e OFÍCIOS (2) do [secretário de Estado da Fazenda] Sebastião José de 
Carvalho ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Manuel] Inácio da Costa 
Quintela, o primeiro, ordenando que todas as repartições da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar recebessem o pagamento nas notas do Banco de Lisboa; o 
segundo, sobre as ordens expedidas relativas a quantia utilizada para o pagamento 
das férias; o terceiro, sobre o transporte do deputado André da Ponte do Quintal, 
no iate “Triunfo” às custas da Fazenda Pública.    
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 59. 
 

60-  1822, Setembro, 10 – 18, Queluz 
AVISOS (2) do [secretário de Estado da Fazenda] Sebastião José de Carvalho, 
ordenando que o ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha, 
[Manuel Inácio da Costa Quintela] informasse sobre as alterações que ocorreram na 
Secretaria da Marinha; o segundo, ordenando que fosse entregue ao ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha, [Manuel Inácio da Costa Quintela] 
uma amarra para o serviço de um escaler da Alfândega de Belém, a uma pessoa 
autorizada pelo administrador geral da Alfândega Grande de Assumar.  
Anexos: lembrete, ofício (cópia).  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 60. 
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61-  1822, Setembro, 18 – Dezembro, 28, [Lisboa]  
OFÍCIOS (2) do [secretário dos Negócios Estrangeiros], Silvestre Pinheiro Ferreira 
ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Maunuel] Inácio da Costa 
Quintela, remetendo o extrato do diário mercantil de Cadiz, narrando a aparição de 
um corsário; o segundo, informando que recebeu uma nota do cônsul geral da 
Rússia, também encarregado pelo Consulado Geral da Áustria, sobre um 
documento do capitão do navio austríaco “Janete” acerca dos prejuízos que teve, 
por conta do brigue português “Efigênia”.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 61. 
 

62-  1822, Setembro, 28 – Novembro, 30, [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) do [secretário de Estado da Fazenda] Sebastião José de Carvalho ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Manuel] Inácio da Costa Quintela, o 
primeiro, sobre a dispensa de serviço do segundo escriturário da contadoria da 
Marinha, ficando a receber o mesmo salário para ajudar no despacho da Comissão 
para o Tesouro Público; o segundo, remetendo a cópia da representação feita em 
Conselho de Ministro; o terceiro, acusando a recepção de um ofício, que 
acompanhava o orçamento da Comissão da Saúde; o quarto, remetendo o 
requerimento de Francisco José Pereira de Miranda, pelo qual solicitava um lugar 
de praticante na Contadoria da Junta dos Juros dos Novos Empréstimos; o quinto, 
remetendo o ofício do antigo deputado Felisberto José de Sequeira, pedindo que o 
correio “Gloria” não viajasse sem o transportar.   
Anexos: lembrete, representação,  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 62. 
 

63-  1822, Outubro, 3 – Novembro, 28 
OFÍCIOS (5) do [secretário de Estado da Fazenda] Sebastião José de Carvalho ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Manuel] Inácio da Costa Quintela, o 
primeiro, sobre as notícias que recebeu sobre a febre amarela em Nova Iorque e da 
peste em Toulon; o segundo, remetendo o ofício do cônsul geral de Portugal em 
Trieste, sobre a compra de vários gêneros para o Arsenal da Marinha; o terceiro, 
remetendo a tradução da nota do encarregado dos Negócios da França em 
[Portugal], sobre a necessidade dos navios portugueses, em França, serem munidos 
de manifestos com o visto dos cônsules e vice cônsules franceses nos portos de 
saída; o quarto, remetendo a tradução de uma nota do encarregado dos Negócios 
da França em [Portugal]; o quinto, remetendo a nota inclusa do encarregado dos 
Negócios da Inglaterra em [Portugal], sobre os ingleses que foram presos a bordo 
da corveta “Heroína”, que foi capturada pela fragata “Perola”.   
Anexo: lembretes,  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 63. 
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64-  1822, Outubro, 7 – 22, Queluz 
AVISOS (4) do [secretário de Estado da Fazenda] Sebastião José de Carvalho, o 
primeiro, ordenando que o ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha, [Manuel Inácio da Costa Quintela] remetesse com urgência os 
orçamentos de todas as repartições e estações da sua competência; o segundo, 
ordenando o envio do requerimento de Francisco de Paula Ferreira da Costa ao 
ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha, [Manuel Inácio da Costa 
Quintela]; o terceiro, ordenando o envio ao ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha, [Manuel Inácio da Costa Quintela] das cópias da ordem das 
Cortes Gerais e Extraordinárias sobre uma consulta da comissão encarregada da 
inspeção da direção da Fábrica das Sedas e Obras das Águas Livres acerca do 
requerimento de João Antônio Lopes Pastor, que pretendia vender sedas antigas; o 
quarto, ordenando o envio da representação da Sociedade Patriótica Gabinete de 
Minerva sobre o pagamento dos reformados e o Monte Pio da Marinha, ao ministro 
e secretário de Estado dos Negócios da Marinha, [Manuel Inácio da Costa 
Quintela].  
Anexo: ofício (cópia) 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 64. 
 

65-  1822, Novembro, 8 – Dezembro, 30, [Lisboa] 
OFICIOS (3) do [secretário de Estado da Fazenda] Sebastião José de Carvalho ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Manuel] Inácio da Costa Quintela, o 
primeiro, remetendo o ofício do administrador geral da Alfândega Grande de 
Lisboa; o segundo, acusando a recepção de um ofício sobre o ajuste do frete do iate 
“Santo Antônio Triunfo” para transportar o deputado André da Ponte do Quintal; 
o terceiro, respondendo a uma portaria acerca da informação da comissão 
encarregada do ramo da saúde pública, acompanhada pelos mapas das receitas e 
despesas da mesma comissão.  
Anexos: ofícios, lembrete.     
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 65. 
 

  
66-  1822, Novembro, 28 – Dezembro, 12, Queluz 

AVISOS (2) do [secretário de Estado da Fazenda] Sebastião José de Carvalho ao 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha, [Manuel Inácio da Costa Quintela], 
o primeiro, ordenando o envio das relações semanais, a letra e assinatura dos 
oficiais privativos, e que todas as Repartições ou Estações, que tivessem contraído 
dívidas, deveriam liquidar seus títulos; o segundo, ordenando que as embarcações 
do regulo do porto de [Lisboa], não deixassem sair nenhuma embarcação sem 
proceder a uma vistoria para evitar, que um criminoso, que lesou o Tesouro 
Público  fujisse.   
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 66. 
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67-  1826, Janeiro, 31 – Março, 31, Setúbal 
OFÍCIOS (4) do major comandante [da Torre do Outão da barra de Setúbal], 
Vicente Ferreira de Saldanha ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] 
Joaquim José Monteiro Torres, remetendo mapas da entrada e saída de 
embarcações mercantes, no porto de Setúbal, relativos aos meses de Janeiro, 
Fevereiro e Março de 1826.  
Anexos: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 67. 
 

68-  1826, Março, 15- Maio, 15, Setúbal 
OFÍCIOS (4) do major comandante [da Torre do Outão da barra de Setúbal], 
Vicente Ferreira de Saldanha ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] 
Joaquim José Monteiro Torres, remetendo mapas da entrada e saída de 
embarcações mercantes no porto de Setúbal relativos aos meses de Março, Abril e 
Maio de 1826.  
Anexos: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 68. 
 

69-  1826, Abril, 21, Lisboa 
CONSULTA da Mesa da Consciência e Ordens sobre a reforma de onze diplomas, 
que tinham sido lavrados no nome do falecido rei D. João VI, e estava em vigência 
um decreto que mandava que os diplomas lavrados no nome de D. João VI, e  
também assinados pela infanta D. Isabel Maria, tivessem a mesma validade que os 
antigos.  
Anexos: consulta e ofício.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 69. 
 

70-  1826, Maio, 31 – Julho, 15, Setúbal  
OFÍCIOS (4) do major comandante [da Torre do Outão da barra de Setúbal], 
Vicente Ferreira de Saldanha ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] 
Joaquim José Monteiro Torres, remetendo mapas da entrada e saída de 
embarcações mercantes no porto de Setúbal relativos aos meses de Maio, Junho e 
Julho de 1826.  
Anexos: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 70. 
 

71-  1826, Julho, 31 – Setembro, 15, Setúbal  
OFÍCIOS (4) do major comandante [da Torre do Outão da barra de Setúbal], 
Vicente Ferreira de Saldanha ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] 
Joaquim José Monteiro Torres, remetendo mapas da entrada e saída de 
embarcações mercantes no porto de Setúbal relativos aos meses de Julho, Agosto e 
Setembro de 1826.  
Anexos: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 71. 
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72-  1828, Janeiro, 24, Bordo da corveta “Urania” 
REQUERIMENTO do voluntário da Armada Real embarcado na corveta “Urania”, 
Francisco Amaro do Rego ao rei [D. Miguel I], solicitando uma ajuda de custo para 
os indivíduos que foram roubados, por um corsário de Buenos Aires, durante o 
apresamento da embarcação “Conceição”.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 72. 
 

73-  1830, Março, 10 – Outubro, 30, Lisboa 
REQUERIMENTOS (5) o primeiro, da guarnição da fragata “Pérola” solicitando o 
pagamento de alguns meses de soldo já vencidos; o segundo, de Filipe Severiano 
Pereira solicitando a devolução de alguns documentos que anexou a um 
requerimento; o terceiro, do soldado da nona Companhia do segundo Batalhão da 
Brigada Real da Marinha, Domingos José Ribeiro solicitando a sua demissão 
porque estava doente; o quarto, dos guardas do Pinhal Real de Leiria solicitando o 
pagamento dos seus salários em atraso; o quinto, do escriturário da Contadoria 
Geral da Marinha, Filipe José de Sousa, solicitando que os seus filhos, praticantes 
do segundo ano da aula de comércio fossem admitidos nos lugares de amanuenses 
que estavam vagos na contadoria, dirigidos ao rei [D. Miguel I].  
Anexos: lembretes, carta régia.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 73. 
 

74-  [ant. 1830, Março, 18] – [ant. 1830, Junho, 2] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro, do [funileiro] Dionísio Plácido, solicitando ser 
promovido ao lugar de mestre da oficina de funileiros do Arsenal Real da Marinha; 
o segundo, do escrivão embarcado no bergantim “Gloria”, Fernando Augusto da 
Silva Veloso solicitando uma gratificação por ter ficado sem os seus uniformes 
quando a escuna “Conceição” foi apresada por um corsário de Buenos Aires; o 
terceiro, de Domingos Gonçalves Enxarrouco [sic] solicitando ser patrão do escaler 
da cordoaria, dirigidos ao rei [D. Miguel I].   
Anexos: certidões, atestado, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 74. 
 

75-  1830, Agosto, 26, Lisboa 
REQUERIMENTO de Francisco Saraiva da Costa, ao rei [D. Miguel I] solicitando 
ser promovido ao lugar de guarda supra do Arsenal Real da Marinha, quando o 
cargo estivesse vago. 
Anexos: requerimentos, informações, lembretes, recibo.   
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 75. 
 

76-  [post. 1831, Fevereiro, 8] 
INFORMAÇÃO sobre o despacho do requerimento de D. Genoveva Rosa Ramos e 
das suas filhas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 76. 
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77-  [post. 1831, Junho, 9] 
INFORMAÇÃO sobre o requerimento de Francisco Sodré Serra.  
AHU_CU_Reino, Cx. 187, pasta 77. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 189 (1781-1834) 
N.º de pastas descritas: 41 
Assuntos: perdão de penas; agradecimentos de favores; envio de ofícios e requerimentos; 
embarcações estrangeiras; militares pedindo mudança de regimentos; nomeações para 
cargos públicos, despesas com fardamentos; embarcações estrangeiras na costa algarvia; 
regimentos de artilharia, correspondência entre secretários da regência do duque de 
Bragança, D. Pedro. 
 

1-  ����1781, Novembro, 5 – 1825, Fevereiro, 12 
LEMBRETES e LISTAS referentes a consultas e requerimentos que subiam ao 
Arquivo da Marinha para serem classificados, tratando do contrato das baleias, do 
requerimento de António Félix da Fonseca, de papeis vindos do desembargador 
procurador da Real Coroa, João António Salter de Mendonça. 
Obs.: Alguns são fragmentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 1. 
 

2-  1787, Março, 12, [Lisboa] – 1792, Dezembro, 20, [Lisboa] 
AVISOS (2), o primeiro, uma minuta, do [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao [provedor da Casa da Índia], 
D. José Joaquim Lobo da Silveira ordenando a passagem do soldado, Francisco José 
Teixeira Coelho do Presídio da Trafaria para o Arsenal Real do Exercito; o segundo, 
do duque de Lafões, [D. Pedro Henrique de Bragança e Ligne Sousa Tavares 
Mascarenhas da Silva] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando do perdão concedido ao 
soldado do regimento de Cascais, José Joaquim.  
Anexo: ofício.  
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 2. 
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3-  1790, Janeiro, 18 – 1794, Agosto, 10, Tavira, Barcelos, Junqueira, Coimbra, 
[Lisboa], Chaves. 
OFÍCIOS (9) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro], de várias entidades, entre elas: o governador do Reino 
do Algarve, brigadeiro Agostinho Jansen Moller, do [auditor-geral da Marinha], 
Joaquim Alberto Jorge, do [juiz de fora de Barcelos], Joaquim António [Couto] de 
Pina Barreiros, do governador e capitão – general do Algarve], conde de Vale dos 
Reis [D. Nuno José Fulgêncio Agostinho João Nepumuceno de Mendonça e Moura, 
de João Henriques Sello, Veríssimo António da Gama Lobo, do [secretário de 
Estado do Reino e Mercês], José de Seabra e Silva, do [corregedor do Crime da 
Corte], Inácio Xavier de Sousa Pizarro, do [governador de Armas do Reino do 
Algarve] Jaques Filipe de Landerse, tratando de diversos assuntos, tais como: 
entrega de tabaco palilhos para o rei; elaboração de um sumário de testemunhos 
dos acontecimentos que levaram a prisão do criado do duque de Cadaval, João 
Paulo; sobre agradecimento dos benefícios conseguidos no real serviço; envio de 
cartas, uma do coronel comandante da praça de Lagos, sobre uma fragata 
espanhola “Cólon” e outra do juiz de fora da Vila Nova de Portimão, que tem o 
cargo do corregedor da praça de Lagos, informando da chegada de uma nau; sobre 
um pagamento vencido da comenda dos Alhados [sic]; agradecimento de favores; 
sobre um acto de exame vago de D. Francisco de Almeida; envio de ofícios e 
requerimentos; acerca do governo interino das Armas do Reino de Algarve. 
Anexo: ofícios, sumário de testemunhos (cópia), requerimentos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 3. 
 

4-  1790, Junho, 21, [Lagos] 
CARTA (cópia de parágrafo) do coronel comandante do Regimento da Infantaria 
de Lagos ao [governador do Algarve], conde de Vale de Reis [Nuno José Fulgêncio] 
sobre embarcações espanholas e inglesas nos mares da região.  
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 4. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

5-  1790, Abril, 20 – 1800, Janeiro, 20, Lisboa, Faro, Penha Longa, Borba 
OFÍCIO (5), o primeiro, de Paulo Jorge ao [ministro plenipotenciário de Portugal 
em Roma], D. João de Almeida de Melo e Castro, acerca da troca de 
correspondência entre eles, a remessa de cinco contos de réis para os padres da 
Companhia de Jesus, e sobre alguns produtos que ele havia-lhe enviado; o 
segundo, de José Nunes da Costa ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre o destacamento de três 
companhias completas regimento de Artilharia para Lisboa; o terceiro, do provedor 
de Guimarães, José Manuel de Sousa Cardoso Pizarro ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre a importância 
da cobrança das terças, o papel dos provedores na cobrança deste imposto, e 
queixando-se das irregularidades das vereações da câmara de Chaves nos de 1790 e 
1791; o quarto, de António José de Almeida informando que havia chegado ao 
reino, e entregue o despacho ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra], Luís Pinto de [Sousa Coutinho], e que sendo pobre e como família 
necessitava de auxilio; o quinto, do capitão João Alberto da Silveira, ao capitão 
António José Delgado, informando dos prejuízos causados pelo Inverno nalgumas 
culturas como a azeitona, a laranja e o limão, e avisando que enviaria pelos 
comissários de Fevereiro a primeira remessa de dinheiro cobrado aos lavradores.  
Anexo: mapa; ofício.  
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 5. 
 

6-  1792, Junho, 14, Lisboa 
OFÍCIO, do juiz do crime do Bairro do Castelo, Pedro Duarte da Silva ao 
intendente geral da Polícia da Corte e Reino, [Diogo Inácio de Pina Manique], 
remetendo o auto de devassa sobre um motim na porta do Real Arsenal.  
Anexo: auto de devassa.  
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 6. 
 

7-  1793, Janeiro, 29, Lisboa 
OFÍCIO, do corregedor do Crime da Corte e Casa, João Xavier Teles de Sousa, 
sobre a sentença de seis réus na conservatória inglesa, remetendo a sentença e os 
autos de livramento, sobre uma desordem ocorrida no porto da cidade, entre uns 
ingleses e um algarvio a serviço da marinha. 
Anexo: autos.   
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 7. 
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8-  1794, Julho, 15, Chaves – 1796, Dezembro, 10, Queluz 
OFÍCIO, ESCRITO e AVISO, sendo o primeiro, de Francisco José da Prada 
Madoreira Lobo, ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], 
Luís Pinto de Sousa [Coutinho], informando sobre as reclamações da população da 
praça de Chaves contra a retirada dos rossios que utilizavam como pasto para o 
gado; o segundo, de Manuel de Figueiredo a César Figaniere, acerca das diligências 
que tem feito junto do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], 
Luís Pinto de Sousa [Coutinho] ao seu favor; o terceiro, do [secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Luís Pinto de Sousa [Coutinho], ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
sobre o envio de uma cópia de um ofício de D. João de Almeida, com informações 
acerca da artilharia que embarcou a bordo do navio “Atlas”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 8. 
 

9-  1797, Março, 8, Lisboa   
CARTA particular ao [enviado extraordinário] e ministro plenipotenciário de 
Portugal na Inglaterra, D. João de Almeida de Melo e Castro, sobre o pedido de 
arrendamento das casas de Vila Viçosa feito por Paulo José Lopes, informando que 
havia respondido negativamente a proposta, uma vez que o senhor em questão era 
inimigo de seu irmão já falecido, e as casas nunca estiveram para arrendar.  
Obs.: o signatário trata o destinatário por irmão do coração, pelo que sabemos, D. 
João tinha dois irmãos que estavam vivos em 1797, D. Francisco de Almeida de 
Melo Castro e D. António de Noronha e Beja. 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 9. 
 

10-   1797, Julho, 12, [Lisboa] – 1800, Julho, 30, [Lisboa] 
ESCRITOS (3), do [oficial da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], Caetano 
José Ribeiro, ao oficial da mesma secretária, Augusto Molloy, o primeiro, 
felicitando-o pelo despacho acerca do seu salário, e pedindo nova procuração 
conforme a minuta que lhe foi enviado; o segundo, tratando do mesmo assunto e 
acusando a recepção de uma carta; o terceiro, também acusando a recepção de 
correspondências, e acerca de uma quantia de dinheiro que tinha de envia-lo.  
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 10. 
 

11-  1797, Setembro, 1-7 
OFÍCIOS (3) de [...] José da Rocha, sobre as informações contidas num bilhete; 
acerca da reunião da junta dos regulares; dando alguns conselhos sobre o melhor 
negócio a fazer por D. Rodrigo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 11. 
 

12-  1797, Outubro, 10, Londres 
RECIBO passado por Manuel Ferreira da Câmara ao [enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciário em Inglaterra], conde das Galveias, D. João de Almeida 
[de Melo e Castro] sobre uma conta de despesas extraordinárias de cem libras. 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 12. 
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13-  1798, Janeiro, 22, Costa da Caparica – 1824, Fevereiro, 19, Lisboa 
REQUERIEMTOS (5), aos [secretários de estado da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, António de Araújo e Azevedo, e Manuel Inácio 
Martins Pamplona Corte Real, o primeiro de António José pedindo uma certidão de 
acento do seu baptismo; o segundo, de Joaquim José do Amaral, pedindo para ser 
tirado do soldo do escriturado do Almoxarifado dos Armazéns do Arsenal Real do 
Exercito, Tomas António Barbosa a quantia de dois mil reis relativos a uma divida; 
o terceiro, do oficial da oficina de espingardeiros do Arsenal Real do Exército, 
Francisco Ferreira Silvão, pedindo transferência para a oficina do Arsenal Real da 
Marinha; o quarto, de Domingas da Costa de Sousa de Macedo, solicitando que não 
fosse cortada uma mata de carvalhos que passava na sua Quinta, situada nos 
coutos de Alcobaça, por auferir rendimento dela; o quinto, da viúva, Maria dos 
Prazeres, pedindo alguns documentos que havia anexado a um requerimento em 
nome do seu pai, por precisar deles. 
Anexo: despacho (cópia), lembretes, recibo, procuração, aviso (cópia).        
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 13. 
 

14-  ����[post. 1799 - ant. 1816] – 1825, Julho, 7, Cova da Moura 
REQUERIMENTOS (3), o primeiro, de do soldado da 7ª companhia do regimento 
de Cavalaria N.º 4, José Joaquim, reclamando da sua sentença de degredo para o 
Maranhão; o segundo, de Mariana de Jesus, mulher de João de Carvalho 
condenado ao degredo em Moçambique, solicitando aviso régio ordenando a 
soltura do marido; o terceiro, do marujo, José Joaquim preso desde de 7 de Abril de 
1821 e condenado a 4 anos de trabalhos públicos e tendo cumprido degredo e 
regressado a prisão da Cova da Moura, solicitando ordem para sair em liberdade.      
Anexo: lembretes, requerimentos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 14. 
 

15-  [post. 1800, Janeiro, 15] 
INFORMAÇÃO a pedir que seja respondido o ofício de David Calder e referindo 
as queixas que o autor fez, considerando-as caluniosas. 
Anexo: ofício.   
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 15. 
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16-  [1800- 1816] – 1829, Setembro, 1 
REQUERIMENTOS (5), o primeiro, do mestre do bergantim “Esperança”, Pedro 
António Camelo, pedindo licença para viajar; dos proprietários dos caíques da vila 
de Olhão N.º 1 e N.º 2, João dos Reis, José Luís, e João Viegas, uma vez que as 
embarcações encontravam-se embargadas pelo serviço de saúde e não tendo outro 
meio de subsistência, solicitam o pagamento de alguns meses de serviço; o terceiro, 
de Maria da Piedade, pedindo aviso régio ordenado que fosse concertada a sua 
embarcação, uma vez que sendo viúva, pobre, e com duas filhas, não tem mais 
nenhum sustento e nem como pagar o conserto da embarcação; o quarto, Manuel 
Joaquim Lino, que sendo escusado como praticante nas embarcações, pede os seus 
documentos; o quinto, do mestre de nau reformado, Francisco António, tendo em 
conta os serviços prestados a coroa no reino de Algarve, ajudando na expulsão dos 
franceses, pede que seja dado uma pensão de cem mil reis a sua mãe e depois da 
sua morte para sua mulher.  
Anexo: atestado, lembrete, requerimentos, carta régia.  
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 16. 
 

17-  ����[ca. 1800] – 1804, Junho, 29, Lisboa 
Ofício (5), o primeiro, de Maria Justina Escarlate, intercedendo pelo seu primo, que 
havia feito um requerimento e anexado alguns documentos, a requerente pede que 
lhe sejam enviados, para não se perderem; o segundo, de António Joaquim de 
Moraes, ao [ministro plenipotenciário de Portugal em Londres], D. João de 
Almeida de Melo e Castro, informando que havia entregado as suas cartas aos seus 
respectivos destinatários; o terceiro, do cônsul geral da Prússia em Portugal, 
Christian Daniel Peters, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], remetendo uma representação inclusa, acerca da situação de um 
determinado capitão; o quarto, de Manuel Coelho de Lima Coutinho, ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho], 
remetendo um requerimento do fidalgo e cavaleiro da Casa Real, cadete do 
regimento de Infantaria de Lagos; [intendente geral das Minas e Metais do Reino], 
José Bonifácio de Andrada [e Silva], enviando o seu parecer sobre o modelo 
apresentado e destinado a salvar a vida da tripulação das embarcações em perigo 
de naufrágio.   
Anexo: ofícios, lembrete, requerimento 
Obs.: Ver AHU_CU_Reino, Cx. 28, pasta 41 para o primeiro ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 17. 
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18-  1800, Maio, 24, Porto – 1801, Fevereiro, 25, Tavira 
OFÍCIOS (2), ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo o primeiro, do [desembargador da Casa da 
Suplicação do Porto, corregedor e provedor da comarca,] e superintendente da 
Marinha, Francisco de Almada Mendonça, sobre o aviso régio enviado ao 
comandante da fragata “Tritão” e o segundo do monteiro mor [do Reino, conde de 
Castro Marim, D. Francisco de Melo da Cunha] informando de uma queixa feita 
pelo comandante da praça de Sagres sobre algumas embarcações inglesas e 
francesas que foram avistadas no cabo de São Vicente. 
Anexo: ofícios e ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 18. 
 

19-  1800, Junho, 30 – [ant. 1804, Outubro, 10], [Lisboa] 
OFÍCIOS (6), o primeiro, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], Caetano José Ribeiro, sobre a entrega de correspondência e encomendas 
para D. Isabel de Meneses; o segundo, do provedor-mor da Saúde, Francisco José 
Brandão dando parecer acerca de um determinado regimento, concordando que 
um certo rendimento seja separado do Senado e que o ofício de provedor-mor seja 
dividido; o terceiro, de Caetano de Noronha ao [ministro assistente ao despacho], 
conde de Vila Verde, [D. Diogo José António de Noronha], sobre o despacho do 
requerimento do cirurgião real câmara, António Martins Vidigal; o quarto, de 
Pedro de Mendonça Moura, sobre uma inspecção a ser feita no Lazareto da 
Trafaria; o quinto, de D. Guiomar de Noronha Manuel e Portugal, pedindo auxilio, 
e que o seu requerimento fosse levado para a presença do regente; o sexto, de 
Francisco Soares, remetendo uma consulta feita, e que foi pedida por aviso régio 
para avaliar um requerimento.  
Anexo: ofício, lembretes 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 19. 
 

20-  [1801 – 1809] – [1824] 
REQUERIMENTO (4), o primeiro, do almocreve José Cardoso de Moraes, morador 
da vila de Mafra que reclama o pagamento de um aluguer de um cavalo, ao oficial 
do Real Corpo da Marinha; o segundo, mulato, ex - escravo, Estevão Pereira da 
Silva, comunicando que ainda não tinha recebido resposta de uns requerimentos 
feitos a mais de um ano, e se encontravam no poder do escrivão da Provedoria da 
Alfândega, e pedindo a sua certidão de liberdade; o terceiro, do operário, Manuel 
José Baptista, que uma vez regressada a Lisboa, foi recusado o seu antigo emprego, 
como operário na oficina de bordadores, desta forma solícita que seja readmitido; o 
quarto, do mestre ferreiro, Mateus José Lisboa, em consideração aos serviços 
prestados por ele, e por seus antepassados, pede um emprego. 
Anexo: lembretes, atestado e certificado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 20. 
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21-  1801, Janeiro, 6, Queluz 
DECRETO do príncipe regente D. João, nomeando Luís Pinto de Sousa ao cargo de 
ministro e secretário de Estado do Reino.  
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 21. 
 

22-  1801, Janeiro, 6, Queluz 
DECRETO do príncipe regente [D. João] nomeando D. João de Almeida de Melo e 
Castro ao cargo ministro e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 22. 
 

23-  1801, Janeiro, 6, Queluz 
CARTA RÉGIA (cópia) do príncipe regente [D. João], nomeando o duque de 
Lafões, [D. João Carlos de Bragança Sousa Ligne Tavares Mascarenhas da Silva 
para o cargo de ministro assistente do despacho do seu gabinete para todos os 
negócios, sobretudo nos negócios da guerra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 23. 
 

24-  [1801 – 1808] – 1803, Novembro, 8 
OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sendo o 
primeiro de Francisco Manuel Bernardo de Melo e Castro de Mendonça, sobre um 
requerimento pedindo duzentos mil reis por conta de um soldo, por estar a passar 
por dificuldades financeiras; o segundo, de José Francisco de Paula Cavalcante, 
oferecendo-se para o emprego de serventuário que considerava que ficaria vago 
[em Pernambuco]; o terceiro e o quarto, do Monteiro -mor, acusando a recepção de 
um ofício, onde foi informado que o príncipe regente [D. João] pedia para ser 
remetido a cópia inclusa das ordens dadas ao comandante do bergantim “Lebre”, e 
de um aviso régio acerca da chegada de um representante de Londres, que veio a 
Portugal solicitar a entrega de um navio inglês que havia sido capturado por 
corsários franceses e se encontrava em Vila Real de Santo António, e informando 
sobre a segurança da costa algarvia; o quinto, de José Egídio Álvares de Almeida, 
pedindo aviso para nomear um novo escrivão; o sexto, de L. A. Dupuis, 
desculpando-se por estar tomando tempo do secretário, afirmando já ter solicitado 
o apoio do visconde de Balsemão, [D. Luís Pinto de Sousa Coutinho] e pedindo que 
lesse a memória que remetia em anexo, sobre desenhos e gravuras nas cartas 
hidrográficas.  
Anexo: lembretes, ofício, memória. 
Obs.: para o segundo ofício ver: AHU_CU_Reino, Cx. 111, pasta 21; o último ofício 
está em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 24. 
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25-  1801, Setembro, 7-17, Porto 
CERTIDÕES (2), a primeira passada pelo juiz de fora com jurisdições na cidade do 
porto, Francisco Caetano de Oliveira Almada e Castro, atestando que João Baptista 
Antunes, morador da cidade do Porto, era português e vassalo da sua alteza o 
príncipe regente [D. João], dono e mestre e caixa de uma embarcação “Nossa 
Senhora da Piedade” ancorada no porto daquela cidade; o segunda passada pelo 
comendador da Ordem de Cristo, fidalgo com exercício na Casa Real, 
desembargador da Casa da Suplicação, com exercício na Relação do Porto, Doutor 
Francisco de Almada e Mendonça, atestando que José António dos Santos era 
português e vassalo da sua alteza o príncipe regente [D. João], dono e mestre 
lancha “Santo António”, ancorada no porto daquela cidade, que havia pertencido 
anteriormente aos ingleses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 25. 
 

26-  1804- Janeiro, 14, – Março, 21, Queluz  
AVISOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sendo 
o primeiro, do [capitão do regimento de Cavalaria], conde de Valadares, [D. Álvaro 
António de Noronha de Almeida Abranches Castelo Branco], remetendo um 
requerimento de João Martim; o segundo, do [capitão da Legião das Tropas 
Ligeiras], marquês de Loulé, [Agostinho Domingos José de Mendonça Rolim de 
Moura Barreto], remetendo um requerimento do tenente da Cavalaria da Legião, 
António Feliciano Teles de Castro Aparicio Van Odych; o terceiro, de M. Caetano 
de Noronha sobre o mercê que pede o cirurgião da Real Câmara, António Martins 
Vidigal; o quarto, do mesmo signatário remetendo um requerimento de João 
Joaquim de Campos; o quinto, do monteiro mor [do Reino, conde de Castro Marim, 
D. Francisco de Melo da Cunha], remetendo uma petição de José Teixeira de 
Almeida.  
Anexo: requerimento, lembretes 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 26. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

27-  1804, Fevereiro, 8 – 1804, Outubro, 22, [Lisboa], Lamego, Queluz 
OFÍCIOS (5), ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sendo o 
primeiro de José Botelho Moniz da Silva, informando que havia mandando para ao 
comandante do navio “Balsemão” duas peças de artilharia de calibre 3; o segundo, 
do vice-almirante, Francisco de Sousa Coutinho pedindo licença para visitar as 
comendas da ordem que malta que administra; o terceiro, do desembargador da 
Relação do Porto e provedor da Comarca de Lamego, Manuel Xavier Ribeiro Vaz 
de Carvalho, informando a sua insatisfação com o despacho régio ao seu 
requerimento, por não lhe ter sido atribuído um cargo com um ordenado ou 
propina; o quarto, do corregedor António Maurício de Mascarenhas Mendonça, 
informando da atitude do correio da Secretária de Estado dos Negócios 
Ultramarinos José Romão da Cruz, que tentou impedir a prisão de dois homens, e 
pedindo que fosse chamado a atenção; o quinto de José Botelho Moniz da Silva, 
informando sobre os preços da pólvora.  
Anexo: lembretes, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 27. 
 

28-  1804, Outubro, 15, Mafra – 1805, Junho, 18, Queluz 
AVISOS (3), ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior, o 
primeiro do porteiro-mor, informando do perdão a José Luís, da freguesia de 
Baleirão, preso e sentenciado na Real Fabrica da Cordoaria; o segundo, do marquês 
estribeiro -mor, mandando estar no rio das Enguias as pontes e barquinhas do 
costume e no Montijo o necessário para o desembarque de cavalos; o terceiro, do 
visconde de Anadia ao D. Fernando José de Portugal [e Castro], acerca de Jorge de 
Mendonça, que pretendia seguir a vida militar e que devia assentar praça, como 
cadete no regimento de Artilharia. 
Anexo: lembrete  
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 28. 
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29-  ����1804, Outubro, 27 – 1805, Maio, 14, Lagos, Loureçam, Lisboa.   
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior, sendo o 
primeiro, de José Anastácio da Costa e Sá, intercedendo pela família do seu irmão 
que era numerosa, estava endividada, com ameaças de despejo; o segundo, de R. 
Fitzgerald, opinando que o rei deviam recompensar o autor da memória, sobre 
desenhos e gravuras para cartas hidrográficas; o terceiro, da sor Maria de Nossa 
Senhora, agradecendo os seis mil cruzados que havia recebido e informando que 
Luís de Vasconcelos havia dito ao seu capelão que deviam fazer novas diligências 
em Janeiro; o quarto do embaixador de Espanha em Portugal, o conde del Campo 
de Alange pedindo que fosse expedido um passaporte a Joseph António Adran, 
para viajar ao Brasil; o quinto, de José Lopes de Sousa, sobre um mapa relativo a 
distribuição do serviço do cordão de Segurança da costa algarvia; o sexto, do 
sargento mor, António Hipólito da Costa, comunicando a remessa de umas levas 
de marítimos, determinados na ordem do marechal de campo, governador interino 
das Armadas de Portugal. 
Anexo: lembretes, mapa. 
Obs.: o segundo esta escrito em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 29. 
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30-  1804, Outubro, 29 – 1832, Agosto, 17, Junqueira, Queluz, Almeida, Faro, Lisboa, 
Porto, [Lisboa] 
ESCRITO e OFÍCIOS (7), o primeiro, um escrito, de Paulo Jorge e filhos, a Joaquim 
José de Sena, sobre uma caixa com varias miudezas que havia chegado num 
paquete; o segundo, de José Monteiro da Rocha ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], informando que a comissão de que foi encarregue 
pode reunir-se no Domingo dia 23 de Dezembro; o terceiro, do [coronel da 
Companhia de Bombeiros do regimento de Artilharia da Marinha], Gustavo 
Adolfo Hércules de Chermont, ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros 
e Guerra], António de Araújo e Azevedo, sobre a passagem do cadete do regimento 
de Cavalaria de Lisboa, António Freire da Fonseca para o regimento de Cavalaria 
de Chaves; o quarto, do Bispo e governador interino do Algarve, [Francisco Gomes 
do Avelar] ao [governador do Reino e secretário da Marinha e da Guerra], D. 
Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], acerca de uma carta do comerciante de Gibraltar, 
Salomão Benoliel; o quinto, do intendente geral da policia, José Joaquim Rodrigues 
de Bastos, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Manuel] 
Inácio da Costa Quintela, remetendo uma cópia do parágrafo de um ofício do 
corregedor da Comarca de Setúbal; o sexto, de José António Antunes Pereira 
Sampaio, ao [comandante do quartel general da Marinha], José Joaquim da Rosa 
Coelho, informando sobre alguns factos praticados pelo construtor Manuel Luís 
dos Santos; o sétimo, de Manuel José de Maria da Costa e Sá, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Conde de Bastos, [José António de 
Oliveira Leite de Barros], informando da morte do oficial da mesma Secretária de 
Estado, Gervazio José Pacheco; o oitavo, de José Baptista da Silva Leitão de 
Almeida Garrete, ao encarregado do expediente da Secretária de Estado dos 
Negócios da Marinha, António Pedro de Carvalho, pedindo para enviar para a 
Secretária de Estado dos Negócios do Reino todos os exemplares impressos dos 
decretos de execuções permanentes, do período da regência do duque de Bragança, 
[D. Pedro], e dos sucessores.  
Anexo: lembretes, ofícios, ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 30. 
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31-  1804, Dezembro, 10, Lisboa-1825, Junho, 5, Porto 
CARTAS (4) ao rei D. João VI, sendo a primeira, do [oficial da Junta da Fazenda da 
Marinha e inspector dos Paços Reais, visconde de Santarém], João Diogo de Barros 
Leitão Carvalhosa, informando sobre o requerimento do construtor de navios, João 
Hedagecok; a segunda e a terceira, dos governados do Reino, marquês de Borba, 
[Fernando Maria de Sousa Coutinho Castelo Branco e Meneses], Ricardo Raimundo 
Nogueira, e D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, acusando a 
recepção das ordens régias, contidas num ofício secreto do ministro e secretário de 
Estado [da Marinha e Ultramar], Conde da Barca, [António de Araújo de Azevedo], 
e informando do falecimento do desembargador e juiz de fora da visita do ouro, 
Pedro Duarte da Silva, pedindo a nomeação de outra pessoa para ocupar o seu 
cargo, e indicam o nome do desembargador e ajudante da polícia, José Vicente do 
Casal Ribeiro para ocupar o cargo interinamente; a quarta, do capitão do regimento 
de Infantaria N.º 6, Francisco Lopes Pereira, sobre o requerimento do cadete do 
mesmo Regimento, Francisco Maria Álvares da Costa Pinto, e informando que o 
requerente tem 17 anos, tem boa conduta, encontra-se a estudar, é filho do major 
das milícias de Penafiel, e por pertencer a uma família numerosa não pode 
dispensar a mesada de alimentos.  
Anexo: lembretes, carta (cópia).  
Obs.: escritas a D. João durante a sua regência (1792-1816) e no seu reinado (1816-
1826), a partir da segunda as cartas já são escritas a D. João enquanto rei. 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 31. 
 

32-  1805, Agosto, 11 - 1805, Outubro, 12, Faro, Porto 
OFÍCIOS (4), ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o 
primeiro, o terceiro e o quarto, do governador interino da praça de Faro, José 
Nunes da Costa Cardoso, informando da presença na costa de Faro de um navio 
grego, carregado de trigo, salientando que tomou as devias providencias, o guarda 
– mor da saúde havia feito uma inspecção; o segundo, do brigadeiro Luís de 
Oliveira da costa de Almada sobre uma embarcação inglesa que foi socorrer outras 
duas embarcações inglesas, capturadas por uma embarcação espanhola “La 
Guitucoa” e acabou encalhando próximo a fortaleza de Matosinhos; o terceiro, 
remetendo uma carta inclusa; o quarto, acerca de uma embarcação que havia 
chegado de Tânger, com setenta bois.   
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 32. 
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33-  ����1807, Julho, 30 [Lisboa] – 1830, Abril, 2, Lisboa 
REQUERIMENTOS (6), de militares pedindo cargos, entre os quais postos na 
América portuguesa, na Índia, Macau; um marinheiro, João José Molho, pedindo 
para ser nomeado para dirigir o real bergantim “Monte de Ouro”, reclamando do 
seu pagamento; o pífano da segunda Companhia do Segundo batalhão do 
regimento de Infantaria, pedindo licença régia para que o governador para o 
governador do castelo de São João da Foz do Douro lhe passasse um atestado.  
Anexo: lembrete 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 33. 

34-  1824, Agosto, 31, [Lisboa] 
OFÍCIO, do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar ao arcebispo 
de Évora, Francisco José Rodrigues de Andrade, remetendo um ofício do 
intendente geral da polícia, Simão de Lisboa Ferraz de Lima e Castro, com 
informações a respeito de José Carvalho, preso no presídio da Cova da Moura. 
Anexo: ofícios, requerimento, lembretes.  
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 34. 
 

35-  1825, Maio, 30, [Lisboa] – Setembro, 26, [Lisboa] 
OFÍCIOS (10) e AVISO, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Joaquim José Monteiro Torres, do [ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Justiça e Eclesiásticos], Fernando Luís Pereira de Sousa Barradas, do 
[secretário de Estado do Reino], José Joaquim de Almeida e Araújo Correia de 
Lacerda, do [secretário da Fazenda], D. Miguel António de Melo, tratando de 
diversos assuntos, com o envio de uma cópia inclusa de um decreto de Abril, onde 
consta a troca da pena de três anos de degredo para Cabo Verde, do réu Manuel 
Pacheco Cidade, por três anos na cadeia do Limoeiro; ordem para que fossem 
retomadas das rondas aos navios de cereais; sobre o requerimento de Jacinto Lopes 
Cardoso; sobre o requerimento de D. Joaquina Perpétua Reinauld de Sampaio; 
envio da consulta da Mesa do Desembargo do Paço, sobre o requerimento do 
desembargador José Raimundo de paços de Porbem Barbosa; acerca do 
requerimento de Luís José da Vitoria, onde pedia para ser nomeado para oficial de 
qualquer Secretária de Estado; sobre o requerimento do marechal de campo, João 
Baptista da Silva lagos, onde pede a remuneração dos seus serviços a favor de seu 
afiliado, Duarte Baptista e Silva; sobre a aposentadoria do desembargador dos 
agravos da Casa da Suplicação, Doutor Francisco José Vieira; acerca do 
requerimento de José Maria Monteiro; sobre as ordens dados para as obras 
públicas que tem de ser realizadas na casa do guarda do presídio da Cova da 
Moura. 
Anexo: ofícios (cópia), lembrete.  
Obs.: o segundo é um aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 35. 
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36-  1825, Setembro, 26, [Lisboa] - 1826, Maio, 29, Lisboa 
OFÍCIOS (12), ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Joaquim José Monteiro Torres, do [ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Justiça e Eclesiásticos], Fernando Luís Pereira de Sousa Barradas, do [secretário de 
Estado do Reino], José Joaquim de Almeida e Araújo Correia de Lacerda, do 
[secretário da Fazenda], do [oficial da Armada, capitão de mar e guerra e fidalgo da 
Casa Real] Barão de Arruda, [António Ramires Esquível], e do conselheiro e 
intendente geral da policia, Manuel José de Arriaga Brum da Silveira, sobre 
diversos assuntos tais como: consulta real da Junta do comércio, sobre as 
indemnizações que pediam os comerciantes de [Lisboa], pedem aos de Londres; 
sobre o requerimento de Filipe da Rocha Gameiro Pesanha, pedindo dispensa do 
emprego que tem na Secretária de Estado dos negócios da Marinha para frequentar 
o segundo ano do curso de comércio; sobre a pensão de meio do soldo do pai, 
concedido a D. Maria da Gloria Cunha e Meneses; sobre o requerimento de João 
António de Almeida, onde pede perdão para o degredo que foi condenado; sobre 
um requerimento de Isidoro Francisco Guimarães, onde pede uma pensão; sobre as 
ordens dadas ao brigadeiro intendente das obras públicas, para proceder as obras 
no quartel dos soldados da brigada e Algarve empregados no registo do porto de 
Belém; ordem de prisão dada ao assassino do guarda dos pinhães de Azambuja; 
admissão de oito anos na Casa Pia, do colégio de São Pedro da Real Fabrica da 
Cardoaria; sobre um requerimento de Manuel de Jesus onde pede que o seu filho 
seja admitido na real Casa Pia.       
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 36. 
 

37-  1826, Maio, 27, [Lisboa] 
MAPA do cálculo das despesas dos fardamentos e fardetas, para dois anos, para 
um soldado de caçadores e para um oficial inferior. 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 37. 
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38-  1828, Maio, 5, [Lisboa] – [1839], Março, 24, [Lisboa] 
OFÍCIOS (9), ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Conde 
de Bastos, [José António de Oliveira Leite de Barros], do [inspector ao Arsenal Real 
da Marinha], Carlos [Félix] May, de muitas personalidades como o [secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros], conde de Barbacena, [Francisco Furtado de 
Castro do Rio de Mendonça e Faro], do governador interino do quartel da praça de 
Cascais, Raimundo José Pinheiro, de Joaquim Bernardo Álvares Pereira de Araújo, 
capitão tenente comandante das esquadras, do [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros] visconde de Santarém [Manuel Francisco de Barros e Sousa Mesquita 
de Macedo Leitão e Carvalhosa], do [conselheiro] Manuel José Maria da Costa e Sá, 
tratando de diversos assuntos, tais como: sobre uma embarcação inglesa que tinha 
sofrido avarias e pedindo autorização para reparar as avarias; sobre a necessidade 
de levar tropas num iate que levava espanhóis a bordo; acerca de treze presos do 
presídio da Cova da Moura, que devim ser transferidos para o presídio do Porto 
Franco; balanço das movimentações de embarcações na costa de Cascais; sobre o 
governo do Castelo da vila de Viana; sobre os lavradores do Algarve que exportam 
para Inglaterra, Holanda e Bélgica que estavam a ser prejudicados com o estado de 
sitio dos portos que proibia a entrada de navios estrangeiros; acerca dos 
documentos das despesas feitas com a galera “Ferreira” no porto de Vigo; sobre 
um requerimento de Andres Alonso onde pede que lhe seja pago uns meses de 
serviço que prestou a bordo da curveta “Lealdade”; pedido de certificado, exigido 
pelo juiz das habitações do reino. 
Anexo: lembrete, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 38. 
 

39-  1833, Agosto, 7 – 10, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do [secretário de Estado do Reino] Cândido José Xavier ao Ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha, Agostinho José Freire pedindo 
cópias autenticadas dos decretos Nº43 e Nº68 e uma cópia da portaria de 10 de 
Novembro de 1820 expedidas pela secretária de Estado dos Negócios da Marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 39. 
 

40-  1833, Dezembro, 11-16, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2), do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], Agostinho José 
Freire ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar da regência de 
D. Pedro IV], Francisco Simões Margiochi, acerca de um requerimento de Francisco 
Ferreira Bessa, da cidade do Porto, pedindo uma indemnização pelos danos do 
causados ao bergantim “Vitoria”, quando do embargo e demolição no Rio Douro; 
sobre uma escuna inglesa “Queen”, que foi apresada e libertada por sentença do 
supremo tribunal da Marinha, e sendo que o tribunal decretou que os passageiros 
fossem incluídos como parte da carga. 
Obs.: ministros da regência do duque de Bragança D. Pedro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 40. 
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41-  1834, Agosto, 30, Lisboa – Setembro, 7, Lisboa 
OFÍCIO (2), do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Simão da Silva Ferraz 
de Lima Castro, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], remetendo um 
auto sumário a respeito de José Carvalho, e informando sobre o ofício do juiz de 
fora de Abrantes, onde consta uma diligencia feita por causa de uma quantidade de 
bacalhau estragado, que foi queimada, evitando a venda do produto prejudicial a 
saúde pública. 
Anexo: Auto sumário, lembrete, ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 189, pasta 41. 
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AHU_CU_REINO 
Reino caixa 193 (1671-1833) 
N.º de pastas descritas: 36 
Assuntos: pagamento de tenças; nomeações para capitanias de naus; assentamento de 
ordenados; remessa de papéis internos entre secretarias; assuntos consulares; compra de 
munições para artilharia; fabrico de pólvora; pagamentos de impostos; padrões de juros; 
heranças; cobranças de soldos em atraso; festejos para o Corpo de Deus; nomeações da casa 
real; entrada e saídas de navios; tabaco; tenças de religiosos carmelitas calçados; despesas do 
Real Erário; assuntos diplomáticos; companhias da Ásia; recrutamento de marinheiros; 
serviço da ribeira das naus; comércio entre as praças da Europa e colônias; falecimento de 
Martinho de Melo e Castro e passagem de cargo; naufrágio; Junta do Comércio; comércio nos 
portos da Índia, Ásia e China; regimento de Lippe; provimentos para Regimentos da Bahia e 
Pernambuco; Armadas; fardamento; passaportes de navios franceses; nascimento da infanta 
D. Isabel Maria; armazéns da Guiné, Índia e Armadas; Governo do Estado da Índia; 
propagação da peste negra em Nápoles; guerra peninsular. 
 

1-  1671, Janeiro, 3 – 1720, Julho, 14, Lisboa 
CARTAS-PADRÃO (2), a primeira do príncipe regente D. Pedro, concedendo um 
padrão de 44 mil 876 réis de tença em vida a D.ª Clara da Ressurreição por renúncia 
de Dª. Catarina da Paz; a segunda do rei D. João V, concedendo um padrão de 30 
mil reis de tença efectiva por cada ano em vida a D.ª Francisca Caetana de Sousa. 
Obs.: documentos em pergaminho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 1. 
 

2-  1703, Julho, 19 – 1760, Março, 26, Lisboa 
PARECERES (2 minutas) e um DESPACHO do Conselho Ultramarino, o primeiro 
sobre uma troca de ministros judiciais a ser feita na Bahia e ordenando-se que o 
ouvidor geral do crime aja com rigor; o segundo, propondo-se candidatos 
opositores ao ofício de capitão da nau de viagem Nossa Senhora da Caridade; e o 
terceiro, determinando que se passe assentamento do ordenado que vencia o 
conselheiro Manuel Antônio da Cunha Sotto-mayor. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 2. 
 

3-  1716, Outubro, 12, Lisboa – 1760, Agosto, 16, [Lisboa] 
BILHETE, RECIBO E ASSENTOS, o primeiro acusando a entrega de uma quantia 
em dinheiro feita pelo tesoureiro do Conselho Ultramarino, José da Cunha 
Coutinho; o segundo, um Bilhete, referentes à provisão para pagamento do novo 
direito a Antônio de Oliveira Guimarães, e os demais, assentos sobre o registo nos 
livros do Conselho dos pagamentos efectuados. 
Anexo: bilhete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 3. 
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4-  [post. 1722, Agosto, 12] – [post. 1772, Fevereiro, 20] 
CERTIDÕES passadas a João Gonçalves da Rocha, Antônio José de Saldanha, José 
Caetano de Ornellas e Gâmboa, Diogo da Fonseca Pinto, Mâncio da Fonseca e 
Sousa, Padre Salvador de Sousa Ferreira. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 4. 
 

5-  [ant. 1750 – post. 1775, Fevereiro, 4] 
RELAÇÕES (2) e AVISOS (extratos) do [Conselho Ultramarino], a primeira 
descrevendo os preços do pagamento das encomendas de munições feitas; a 
segunda com cópia dos avisos passados ao provedor dos armazéns, José Joaquim 
de Larre, para que atribuísse várias parcelas de dinheiro ao tenente-generalde 
Artilharia do Reino, Manuel Gomes de Carvalho e Silva; a terceira acerca do 
rendimento que o posto de tenente-generalda Artilharia do Reino tinha auferido 
antes dos alvarás da Regulação dos Ordenados de 13 de Julho de 1751, e de 4 de 
Fevereiro de 1775, e que tem actualmente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 5. 
 

6-  1751, Agosto, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I, dando seu parecer sobre os 
requerimentos de Antônio Maria de São José, fabricante dos barris da Torre de 
Pólvora, solicitando os despachos necessários para que o tesoureiro daquele 
Conselho satisfaça a importância em dívida para com a suplicante por conta dos 700 
barris que entregou ao almoxarife daquela Torre, em 16 de Agosto de 1749. 
Anexo: requerimento (cópia), despacho, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 6. 
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7-  [ant. 1752, Janeiro, 7] – [ant. 1754, Agosto, 30] 
REQUERIMENTOS (7) ao rei [D. José I], o primeiro de D.ª Mariana de Noronha, 
solicitando o registo na folha das Famílias do Conselho Ultramarino da tença 
concedida a suplicante por falecimento de seu marido; o segundo de Julião Soares 
de Miranda, solicitando uma ajuda de custo para pagamento das despesas da sua 
doença, visto encontrar-se acamado e impossibilitado de prover o seu próprio 
sustento; o terceiro de Matias Antônio de Sousa Lobato, solicitando ajuda de custo 
para suprir os gastos da doença que o acometeu; o quarto do desembargador da 
Casa da Suplicação, Francisco Xavier Morato Boroa, solicitando ordens para que o 
tesoureiro do Conselho Ultramarino lhe satisfaça a quantia das propinas que foram 
retiradas pelo procurador da Coroa e proprietário, e que também competem 
legitimamente ao suplicante; o quinto de Ambrósio Thomas Coriaul, como 
testamenteiro de seu tio Lourenço Beaumont, solicitando que se junte à verba do 
testamento de seu tio, a apostilha do padrão atribuído ao suplicante e o juro 
pertencente ao Hospital Real de Nossa Senhora da Luz; o sexto do ajudante Felipe 
Strüm, solicitando ordens para que o escrivão do Conselho Ultramarino, Luís 
Gomes Leitão, proceda ao registo na folha das famílias do valor dos soldos que 
estavam em atraso e actualmente pagos ao suplicante; o sétimo do capitão Gregório 
Rebelo Guerreiro Camacho, solicitando o assentamento na folha da cobrança dos 
soldos em atraso. 
Anexo: alvará, cartas, certidões, relação, requerimentos, assento, testamento, 
escritos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 7. 
 

8-  1753, Outubro, 16, [Lisboa] – 1796, Maio, 19, Lisboa 
AVISOS (3), o primeiro do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], Diogo Mendonça Côrte-real, ao [conselheiro do Conselho 
Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Meneses], sobre a ordem régia 
para que se reforme a consulta relativa à petição de D.ª Guiomar Luíza Pereira de 
Carvalho, para que possa ser novamente apreciada naquela Secretaria; o segundo 
do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado, ao [governador da praça de Mazagão], 
Dinis Gregório de Melo e Castro [Mendonça], sobre a entrega nos Armazéns [de 
Lisboa] de algumas caixas com presentes para o Baxá de [Melilla] e os Cabos de 
Azamor; o terceiro, do conde de Aveiras, Nuno da Silva Tello, ao [secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Luís Pinto de Sousa, sobre as ordens 
para que se aprontassem tudo o que fosse na Ribeira das Naus para a festa do 
Corpo de Deus da cidade, devendo ainda informar-se o mestre da Patriarcal dos 
preparativos. 
Obs.: o segundo documento encontra-se em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 8. 
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9-  1756, Julho, 7, Lisboa 
CARTA DE NOMEAÇÃO passada pelo rei D. José I, concedendo a José 
Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Melo Barreira, o lugar de moço-fidalgo da 
Casa Real com mil reis de moradia mensais e um alqueire de cevada diário, pondo-
se as verbas necessárias nos assentos devidos, visto já ter foro de fidalgo cavaleiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 9. 
 

10-  [ant. 1757, Fevereiro, 26] – [ant. 1759, Agosto, 3] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. José I], o primeiro de D.ª Josefa Maria Caetana, 
solicitando que se junte 4 mil cruzados de juro à verba que o tesoureiro do 
Conselheiro irá pagar à suplicante legitimamente; o segundo de D.ª Maria José de 
Carvalho Nápoles Matos e Alcáçova da Fonseca, solicitando a quantia 
correspondente ao rendimento dos efeitos do Conselho Ultramarino cujo juro lhe 
pertence por assentamento de preferência e antiguidade, conforme o que consta no 
Padrão; o terceiro do procurador-geral da Ordem de São João de Deus, solicitando 
que se lhe paguem os juros reais das alfândegas da cidade e do tabaco pertencentes 
ao seu convento, e que estão em dívida desde 1756; o quarto de Diogo Baracho 
Correia de Abreu, solicitando que lance no novo assentamento a quantia adicionada 
à verba pertencente ao suplicante e a ser paga pelo tesoureiro do Conselho 
Ultramarino; e o quinto do escrivão das naus do porto de Lisboa, Joaquim Caetano 
Dias da Costa, solicitando provimento no lugar de escrivão de uma das fragatas da 
Casa Real, por se considerar capacitado para o efeito. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 10. 
 

11-  1759, Agosto, 1, Lisboa 
CARTA do [secretário do Conselho Ultramarino], Joaquim Miguel Lopes de Lavre, 
ao rei [D. José I], sobre as ordens a enviar ao religioso carmelita calçado, frei Juan 
Alvarez de Gusmán, para que seja incluindo na folha de assentamentos das famílias 
do referido Conselho, recebendo 30 mil réis mensais de tença e juro desde o 
principio de Agosto. 
Anexo: aviso, decreto (cópia), assentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 11. 
 

12-  [1781, Agosto] 
OFÍCIO (cópia) do tesoureiro-mor do Real Erário, João Henriques de Sousa, ao 
inspector do Real Erário [e secretário de Estado da Fazenda Real], marquês de 
Angeja, [D. Pedro José de Noronha Camões de Albuquerque Moniz e Sousa], sobre 
a inoperância do referido inspector e secretário de Estado na resolução dos 
problemas relativos aos pagamentos das despesas correntes do dito Real Erário, o 
descontentamento régio sobre a situação e do tesoureiro-mor por se ver envolvido 
em tamanho prejuízo. 
Anexo: memória do método de administração da Fazenda Real por D. José I (cópia). 
Obs.: ver AHU_CU_Reino, cx. 13, pasta 27. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 12. 
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13-  1785, Julho, 26 – 1796, Dezembro, 27, Lisboa, Cascais 
OFÍCIOS (5), o primeiro do [provedor da Junta de Arrecadação dos Fundos da 
Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba], Maurício José Cremer Vanzeller, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, e interino dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra, Martinho de Melo e Castro], remetendo informações a 
respeito da Companhia da Ásia, que fôra novamente estabelecida em Espanha; o 
segundo, do [governador e capitão-geral do Algarve] conde de Vale de Reis, [Nuno 
José Fulgêncio Agostinho João Nepomuceno de Mendonça e Moura], ao [secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], Luís Pinto de Sousa, explicando 
o atraso no recrutamento e expedição de 300 marítimos solicitados ao marechal de 
campo, Jacques Filipe de Landerset, para o serviço da Ribeira das Naus de Lisboa; o 
terceiro, do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina 
Manique, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, informando da preparação das relações 
circunstanciadas dos navios nacionais e estrangeiros que deram entrada e saída no 
porto de Lisboa, com a indicação dos géneros de importação ou de exportação 
transportados pelos mesmos, bem como da existência e utilidade de umas balanças 
do Comércio antigas por si criadas para o cálculo do Comércio de importação e 
exportação do Reino com todas as Praças da Europa e com as Colónias, e que 
haviam sido guardadas juntamente com os papéis da Secretaria após o óbito de 
Martinho de Melo e Castro; o quarto, de Fernando Cortes Pizarro, ao [secretário de 
Estado do Reino e Mercês, José de Seabra da Silva], defendendo-se das acusações e 
injúrias que lhe têm sido feitas, desde que deixou o lugar de juiz de fora dos órfãos 
da cidade do Porto e após a reintegração da Câmara da Nobreza e Povo, que 
presidiu, na Casa dos 24 dos Mesteres da dita cidade; e o quinto, do juiz de fora [de 
Cascais], José Pedro de Lemos, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho], a respeito do naufrágio de um pequeno 
navio inglês perto da costa do Cabo da Roca, que tinha por destino o porto de 
Lisboa, e o que conseguiu salvar da referida embarcação. 
 Anexos: aviso (cópia), ofício, registo , escritos, ofícios (cópias), carta régia (cópia). 
Obs.: para o ofício de Maurício Cremer Vanzeller, ver AHU_ACL_CU_015, Cx 160 
D. 11538. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 13. 
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14-  [Post. 1790, Dezembro] 
MEMÓRIA (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], esclarecendo algumas dúvidas a respeito de alguns 
artigos estabelecidos anualmente pelos estatutos da Real Junta do Comércio, como 
os artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, a respeito do número de navios que, pela Secretaria de 
Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos, poderiam receber licença para 
negociar nos portos da Índia, Ásia e China, expondo as razões para a determinação 
daquele número. 
Anexo: ofício (minuta), parecer (minuta), ofícios (cópias), ofícios, avisos, pareceres 
(cópias). 
Obs.: ver AHU_CU_Reino, cx. 297, pasta 90.  
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 14. 
 

15-  1792, Janeiro, 31, Lisboa 
CONTAS (extratos) das duas viagens realizadas pela nau Nossa Senhora da 
Conceição e Santo Antônio, nas monções de 1787, 1789 e 1791, com destino a Goa, 
por conta da Fazenda Real. 
Anexo: ofício, contas, aviso (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 15. 
 

16-  [ant. 1794, Março, 13] – [post. 1809] 
REQUERIMENTOS (4) ao príncipe regente [D. João], o primeiro do Acólito Coreiro 
da Real Capela de Vila Viçosa, padre Manuel Ferreira, solicitando o lugar de 
capelão da mesma Real Capela, que vagou pela saída do padre Joaquim Cordeiro 
Raboxo; o segundo, de Antônio José Tavares, solicitando alvará de fiança para se 
livrar da acusação feita contra si por João Manuel de Sousa; o terceiro, do padre José 
da Costa Ribeiro, solicitando uma indemnização pelas perdas a que esteve sujeito 
na falta de pagamento do seu vencimento como Capelão interino pelo Real Erário; e 
o quarto, de Francisco Honorato da Silva, solicitando o provimento no posto de 
capitão-mor agregado da Vila de Sintra. 
Anexo: certidões, requerimentos, lembrete, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 16. 
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17-  [ant. 1795, Fevereiro, 19] – [post. 1795, Agosto, 22] 
REQUERIMENTOS (5) à rainha [D. Maria I], o primeiro do desembargador Simão 
José de Faria Pereira, solicitando o assentamento do respectivo ordenado; o 
segundo do cadete do regimento de Alcântara, Francisco Guedes de Quinhones 
Castelo Branco, solicitando promoção para um dos Regimentos dos Estados da 
América; o terceiro de Antônio Rodrigues de Almeida, solicitando provimento no 
posto de tenente do regimento de Infantaria de Angola, em reconhecimento pelos 
serviços prestados como cadete do regimento de Infantaria de Lippe; o quarto do 
porta-bandeira da 3ª companhia do regimento de Lippe, Antônio José da Silva, 
solicitando provimento como tenente de um dos Regimentos da Bahia ou 
Pernambuco, em reconhecimento pelos serviços prestados; o quinto do religioso da 
Ordem Menor Observante da Província de Portugal, frei Francisco de Santa Rita de 
Cássia, solicitando passagem de aviso para poder embarcar como capelão num dos 
navios da Armada, para com os rendimentos auferidos possa juntar ao seu 
património e passar à condição de clérigo secular. 
Anexos: requerimentos, atestados, certidões.  
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 17. 
 

18-  1795, Março, 2, Portsmouth 
OFÍCIO de Andrew Lindegren, ao ministro de Portugal em Londres, D. João de 
Almeida de Melo e Castro, sobre o pagamento do frete de pilotagem dos navios da 
Armada Real portuguesa em 1793. 
Obs.: documento em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 18. 
 

19-  1795, Julho, 11, [Maranhão] 
OFÍCIO (cópia) de Luís Carlos Pereira de Abreu Bacelar, ao [senhor da Quinta das 
Torres], D. Fernando [Antônio Soares] de Noronha, sobre  a averiguação realizada 
às prevaricações feitas no cofre dos Ausentes e questionando a imparcialidade da 
conduta do ouvidor da comarca, Cristóvão José de Frias [Soares Sarmento], na 
condução do processo. 
Obs.: ver processo em AHU_ACL_CU_016, Cx. 19, D. 977 e D. 997. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 19. 
 

20-  [1796, Julho, 30 – 1830, Janeiro, 30] 
LEMBRETES (7) relativos a vários requerimentos como o de Baltazar da Silva 
Lisboa, ou o do guarda-mor da Alfandega e do fardamento de Lisboa.  
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 20. 
 

21-  1796, Novembro, 1 – Dezembro, 24, Londres 
ATESTADOS (4) passados pelo [ministro de Portugal em Londres], D. João de 
Almeida de Melo e Castro, relativos às despesas de manutenção e armamento dos 
navios da Armada Real portuguesa aportados em Londres.  
Obs.: documentos escritos em Língua Inglesa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 21. 
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22-  1798, Novembro, 20, Lisboa 
ATESTADO da entrada no Arsenal de Lisboa do navio Princeps Mary, capitaneada 
por Leave Quinton, passado com o objectivo de desobrigar a mesma embarcação ao 
pagamento de fiança.  
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 22. 
 

23-  1800, Setembro, 13, Lisboa 
PASSAPORTES (2) passados pelo secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, autorizando a entrada e saída dos portos 
de Portugal e domínios ultramarinos portugueses, aos navios franceses, o Geógrafo 
e o Naturalista, comandados pelo cidadão Nicolau Baudin, vindos do porto do 
Havre de Grace. 
Anexo: escritos, passaportes (2ª via). 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 23. 
 

24-  1801, Maio, 5, […] 
CARTAS (2) do Senado da Câmara de […], ao príncipe regente [D. João], na 
primeira, congratulando-o pela ascensão à regência do Reino e as medidas tomadas 
em sua homenagem naquele Estado; e, na segunda, felicitando-o pelo nascimento 
da infanta, D. Isabel. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 24. 
 

25-  [post. 1803, Novembro, 18] – 1833, Março, 28 
OFÍCIOS (3) os dois primeiros ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho], e o terceiro ao [Desembargador, 
Intendente Geral da Polícia de D. Miguel I], Joaquim Gomes da Silva Belfort, e 
sendo o primeiro de João Pedro Nolasco da Silva, enviando cinco cópias da consulta 
a respeito do lugar de pagador dos armazéns de Guiné, Índia e Armadas; o 
segundo de João de Fontes Pereira de Melo, a respeito das obras na igreja da sua 
Irmandade; e o terceiro sobre o requerimento de Henrique Luís, solicitando a 
soltura dos arrais da sua muleta. 
Anexo: consultas (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 25. 
 

26-  1811, Janeiro, 20, [Lisboa] 
ESCRITO sobre a qualidade das notícias trazidas pelos navios que chegavam de 
Inglaterra, e a facilidade em responder atempadamente a toda a correspondência 
espalhada pelas gavetas daquela Alfândega. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 26. 
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27-  1828, Janeiro, 5 – Fevereiro, 20, [Lisboa] 
OFÍCIOS (9) do secretário de Estado dos Negócios da Guerra, Cândido José Xavier, 
sendo o primeiro, sétimo, oitavo e nono, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Carlos Honório de Gouveia Durão, sobre a entrega de quatro 
Ordenanças de Cavalaria ao marquês de Viana como este solicitara, o pedido de 
provimento feito pelo professor de Língua Inglesa do Real Colégio Militar, Carlos 
Milton Graveley, no posto de 2º tenente da Armada Real da Marinha, o envio de 
três exemplares do mapa do movimento de doentes, receita e despesa dos Hospitais 
Regimentais do Exército, e o processo instaurado ao cirurgião do Batalhão de 
Caçadores n. 5; Manuel Joaquim de Araújo, que deveria ficar sob guarda do Foro 
Criminal Civil; o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, ao [secretário de Estado 
interino da Marinha e Ultramar], José Freire de Andrade, sobre a relação enviada 
pelo comandante do presídio da Cova da Moura, a falta de fardamentos em dívida 
no Exército do Reino, a prorrogação do pedido de licença requerida pelo tenente 
coronel e ajudante de Ordens do governo do Estado da Índia, Guido José Serrão, a 
promoção do aspirante a guarda-marinha, João Augusto de Lencastre Braga, no 
posto de cadete do regimento de Cavalaria n.º 7, e o andamento das obras de 
conservação do armazém militar da Boavista.  
Anexo: lembretes, ofícios (cópias), mapa de contas. 
Obs.: documento impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 27. 
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28-  1828, Março, 8 – Maio, 31, [Lisboa] 
OFÍCIOS (19) do ministro dos Negócios da Guerra, conde do Rio Pardo, [D. Diogo 
de Sousa], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros, sobre o envio do relatório relativo às praças do 
Exército que foram mandadas para o Presídio da Cova da Moura; a libertação e 
entrega de 16 praças dos diferentes Corpos do Exército existentes no referido 
presídio ao tenente geral encarregado do governo das Armas da Corte; a 
necessidade de se aprontar, no Arsenal Real da Marinha, uma nova embarcação 
para servir a Torre de São Lourenço da barra [de Lisboa], por se ter perdido a 
anterior; o pagamento das comedorias estabelecidos ao posto de capitão do 
Batalhão de Caçadores Nossa 5, em que foi despachado José Quintino Dias; a 
concessão das guias de passagem para o Corpo da Guarda Real da Polícia de 
Lisboa, ao soldado n. 38, José Francisco, ao aprendiz de música n. 96, João 
Lourenço, ao anspeçada da 3ª Companhia João Vicente Lourenço, da 4ª Companhia 
aos soldados Augusto Teixeira de Figueiredo, Manuel dos Santos, e aos anspeçadas 
Silvério Fernandes e João Batista Rebelo, da 2ª Companhia aos soldados Francisco 
Alves, Joaquim José Alves, José Marques e Antônio José, da 3ª Companhia ao 
soldado Pedro Mariano de Sousa, da 1ª Companhia ao soldado Francisco Joaquim 
de Sousa e ao anspeçada José Gomes da Fonseca Magalhães, da 5ª Companhia aos 
soldados José Caetano Borges, Paulo José de Barros, Joaquim Maria Fernandes, 
Joaquim Maria e Joaquim Pedro Vilar, da 7º Companhia ao soldado Gregório José, 
da 8ª Companhia os soldados Marcelino Antônio do Vale e João Carlos, e ao 
soldado Vicente Maria, todos pertencentes ao 1º e 2º Batalhões da Brigada Real da 
Marinha; a passagem do oficial de tanoeiro do Arsenal Real da Marinha, Joaquim 
Antônio Monteiro, para o Arsenal Real do Exército; a ajuda de custo a conceder aos 
indivíduos assinalados nas relações remetidas pelo contador Fiscal das Tropas; as 
ordens para que a Real Junta da Fazenda dos Arsenais do Exército providencie o 
que for necessário para suprir a falta de instrumentos; o pedido feito pelo 2º tenente 
da Armada Real, Antônio Teles de Faria e Silva, para um dos Corpos do Exército; os 
pedidos feitos pelo soldado da Brigada Real da Marinha, Manuel Gomes, e o 
corneta do Batalhão de Caçadores n. 9, Antônio Cardoso, solicitando perdão por se 
terem ausentado para Espanha sem a devida licença; a defesa do capitão do 
Exército José Moniz Corte Real, que não teve qualquer benefício na distribuição do 
produto das presas resultantes da Guerra Peninsular, apesar de ter participado na 
1.ª época do conflito ao serviço do regimento de Infantaria n. 19; a devolução da 
consulta do Conselho Ultramarino de 9 de Dezembro de 1825, com resolução régia, 
a respeito das solicitações do brigadeiro graduado Manuel Inácio de Sampaio; e as 
resoluções a tomar no caso do alferes do Batalhão de Caçadores n. 5, José Antônio 
de Sequeira. 
Anexo: relatório, lembretes, consulta (cópia), ofício (cópia), ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 28. 
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29-  [ant. 1828, Abril, 5] – [ant. 1829, Abril, 22] 
REQUERIMENTOS (2), sendo o primeiro do coronel reformado de Milícias e 
capitão-mor de Arruda, Bartolomeu de Gâmboa e Liz, à princesa regente [D. Isabel 
Maria], solicitando ser despachado num dos postos que vagar em qualquer das 
Colónias ultramarinas e que seja útil para o serviço real; o segundo de Balbina 
Perpétua Reis da Silveira, ao rei [D. Miguel I], solicitando clemência régia e perdão 
da pena de degredo a que foi condenado o seu marido, Antônio Maria Alves 
Aguiar,  acusado do crime de sedição e motim, de modo a socorrer os seus dois 
filhos menores, que ficaram na  penúria e desgraça por ocasião da condenação do 
pai. 
Anexos: atestados, ofícios, requerimentos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 29. 
 

30-  1828, Julho, 9 – Agosto, 30, [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) do ministro dos Negócios da Guerra, conde do Rio Pardo, [D. Diogo de 
Sousa], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], José Antônio 
de Oliveira Leite de Barros, sobre o cumprimento da sentença aplicada aos réus ao 
capitão José Maria Honorato Monteiro de Barbuda, e ao alferes Domingos 
Rodrigues de Carvalho, condenados a 4 meses de prisão no castelo de São Jorge e 
perda de posto; as informações recebidas do comandante do regimento de 
Infantaria n.º 7, acerca da má conduta do cadete e porta-bandeira, Bernardo José da 
Costa, e  do cadete Antônio José Alves de Proença, sugerindo-se que ambos sirvam 
nas Colónias afim de se corrigirem e disciplinarem; o pedido de assentamento de 
praça no regimento de Infantaria n.º 2 feito por Jacinto José Botelho, actualmente ao 
serviço da Brigada Real da Marinha; os pedidos de indulto a conceder no dia 3 de 
Junho de 1828, apresentados por dez soldados da Brigada Real da Marinha e 
sentenciados do presídio do Porto Franco, e pelo soldado da 5ª Companhia do 2º 
Batalhão da Brigada Real da Marinha, Francisco Chaves, que tinha desertado do 
regimento de Infantaria n.º 10; o pedido de transferência apresentado pelo cadete 
da Brigada Real da Marinha, Cristiano Frederico Xavier, para o regimento de 
Infantaria n.º 1. 
Anexos: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 30. 
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31-  1829, Janeiro, 24 – Outubro, 15, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do ministro dos Negócios da Guerra, conde da Lousã, D. Diogo [de 
Meneses de Eça], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar],conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], sobre as 
exigências feitas pelo administrador geral da Alfândega Grande do Açúcar de 
Lisboa, [Francisco José Vieira], para que fosse reparado o escaler do serviço daquela 
Alfândega; os perigos e danos que poderia causar à Fazenda Real o pagamento do 
tempo de espera na demora da passagem de escritos com o prémio da venda de 
linho de São Petersbourg realizada por João Antônio de Almeida; e o requerimento 
do remador do escaler da Alfândega de Lisboa, João dos Santos Alberto, solicitando 
o despacho de seu filho como remador das Reais Galeotas, e não do escaler da dita 
Alfândega. 
Anexos: ofícios, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 31. 
 

32-  1829, Fevereiro, 28 – Julho, 14, [Lisboa] 
OFÍCIOS (7) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar],conde 
de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], do [secretário de Estado dos 
Negócios Eclesiásticos e de Justiça], João de Matos e Vasconcelos Barbosa de 
Magalhães, sobre as despesas com a reparação do Presídio da Trafaria; o 
requerimento de Balbina perpétua Reis da Silveira e o pedido de perdão do 
degredo no presídio de Imbasse para seu marido, Antônio Maria Alves Aguiar; as 
dúvidas apresentadas pelo juiz de fora da vila de Soure quanto ao pagamento do 
imposto de 20 réis por carrada de madeiras pelos carreiros empregados na 
condução de madeiras para a construção de embarcações; a resolução régia dada ao 
ofício de 19 de Dezembro de 1828, pertencente ao desembargador José Monteiro 
Torres; o requerimento de João da Silva, solicitando o lugar de guarda dos presos 
das Galés; e remetendo cópias autênticas dos Decretos e provisão que agraciaram os 
réus David Lopes Tavares, Manuel ferreira Dias e José Ferreira Grifo, presos no 
presídio da Cova da Moura, o primeiro com comutação, e dois últimos com perdão 
das penas de degredo a que foram condenados. 
Anexos: lembretes. 
Obs.: o primeiro é do secretário interino de estado dos Negócios Eclesiásticos e de 
Justiça, Luís de Paula Furtado de Castro do Rio de Mendonça, ver AHU_CU_Reino, 
Cx. 18, pasta 50. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 32. 
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33-  1829, Março, 5 – Junho, 27, [Lisboa] 
OFÍCIOS (19) do ministro dos Negócios Estrangeiros, visconde de Santarém, 
[Manuel Francisco de Barros e Sousa de Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa], 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar],conde de Basto, [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros], sobre a expedição de ordens para o 
reconhecimento pelas autoridades competentes das nomeações de D. Carlos Soler 
como cônsul da Casa Real Espanhola, e de Antônio Joaquim de Sousa como cônsul 
geral de Portugal na Catalunha; a demissão de D. Luís Maria da Câmara do 
emprego de secretário da Legação de Portugal em Viena, por se ter ausentado sem 
licença; as notícias de propagação da peste em alguns portos do reino de Nápoles, 
remetidas pelos es Gerais de Portugal nesse reino e das duas Sícilias em Portugal; a 
passagem de relação e certidões de óbito de 7 marinheiros portugueses, falecidos 
uns a bordo de navios franceses e outros em hospitais das colónias francesas; 
apresentando dois artigos inclusos da folha periódica “O Observador Médico”, 
enviados pelo cônsul geral de Portugal em Nápoles a respeito do estado e carácter 
da doença que se propagou nesse reino; as providências que se tomaram face às 
ocorrências verificadas entre os botes da polícia de vigia aos Paquetes e a tripulação 
dos mesmos por ocasião do registo dos mesmos; o encontro da fragata Sabina com 
um corsário de Buenos Aires e o apresamento de um navio inglês por um outro 
pirata, segundo notícias do Cônsul geral de Portugal em Cádis, José Gonçalves 
Vieira; as notícias de restabelecimento da Paz entre os reinos de Nápoles e Tripoli, 
por mediação do governo francês, no dia 28 de Outubro de 1828, segundo notícia 
do Cônsul de Portugal em Tripoli, João Dickson; a importância de se questionar os 
emigrantes espanhóis quanto ao desejo de receberem também eles o indulto régio; a 
notícia do falecimento da rainha de Espanha, [Maria Josefa de Saxe]; o pedido de 
nomeação como cônsul geral de Portugal em Génova, feito pelo negociante da 
cidade do Porto, Pedro Zignago; a concessão de passaporte a um navio corsário 
tripolino, Massaut, comandado por Rais Murat, e que segundo o cônsul português 
João Dickson, iria ao encontro de navios hamburgueses e prussianos no litoral de 
Portugal e Espanha; o pedido de passaportes feito pelo Cônsul de Espanha em 
Portugal para cinco espanhóis que se encontravam a bordo da nau São Sebastião. 
Anexos: lembretes, relação, ofícios (cópias). 
Obs.: documento em castelhano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 33. 
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34-  1829, Julho, 8 – Dezembro, 29, [Lisboa] 
OFÍCIOS (25) do ministro dos Negócios Estrangeiros, visconde de Santarém, 
[Manuel Francisco de Barros e Sousa de Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa], 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar],[conde de Basto, José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros], tratando de vários assuntos diplomáticos 
relativos às relações comerciais, marítimas e militares entre a Coroa Portuguesa e as 
suas congéneres europeias, segundo notícias enviadas pelos Cônsules Gerais de 
Portugal residentes na Finlândia, Rússia, Inglaterra, Espanha, França, nos Estados 
Unidos da América do Norte, em Tripoli, Trieste, Génova, Bordéus, Baiona; o 
pedido de gratificação feito pelo correio daquela Secretaria de Estado, Joaquim José 
de Faria; a notícia de existência de peste em alguns portos portugueses e as medidas 
preventivas sanitárias a tomar; a passagem de certidão de óbito de Antônio Martins 
da Costa, que falecera no Hospital da Martinica; o elevado número de óbitos 
provocados pela febre-amarela em Nova Orléans, nos Estados Unidos da América 
do Norte; e a dispensa de serviço na Marinha Portuguesa solicitada pelo cônsul 
Geral de Espanha em Portugal para o espanhol João Rivas. 
Anexos: lembretes, ofícios (cópias), instrumentos em pública forma (tradução 
portuguesa). 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 34. 
 

35-  1829, Agosto, 31, Lisboa 
REQUERIMENTO de Don Antônio Arilla, ao rei [D. Miguel I], solicitando ajuda de 
custo para suportar as despesas da viagem com destino a França, tendo já o devido 
passaporte. 
Obs.: documento em castelhano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 35. 
 

36-  1833, Abril, 23, [Lisboa] 
AVISOS (2), o primeiro ao [governador das Armas do Algarve], visconde de 
Molellos, [Francisco de Paula Vieira da Silva Tôvar], e o segundo ao [ministro 
assistente ao Despacho], duque do Cadaval, [D. Nuno Caetano Alvares pereira de 
Melo], permitindo a livre saída do porto de Lisboa do cacique São José da Soledade, 
de que é mestre José do Ó, com destino aos portos de Mértola e Vila Real de Santo 
Antônio, a fim de carregar trigo e outros efeitos necessários em Lisboa. 
Anexo: aviso (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 193, pasta 36. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 196 (1812-1820) 
N.º de pastas descritas: 34 
Assuntos: correspondência de comandantes de esquadrilhas da Marinha, principalmente a 
da região do Algarve, dando conta da movimentação, estado físico e avarias e principais 
ocorrências relativamente às embarcações, sob sua responsabilidade; seus cuidados contra o 
perigo do contágio da peste vinda das costas da Africa do norte e contra os ataques piratas, 
incluindo correspondência dos cônsules portugueses em Cádis e Tânger; a paz com o rei de 
Marrocos; autorizações de trânsito entre Lisboa e o Rio de Janeiro de navios e de pessoas; 
soldos, admissões e baixas de oficiais e tripulantes da Marinha; atividades da Academia Real 
da Marinha, suas matérias e alunos matriculados. 
 

1-  ����1812, Maio, 1º - Dezembro, 5 [Lisboa], Rio de Janeiro 
OFÍCIOS (5) sendo o 1º, do chefe de divisão do quartel do Colégio dos Nobres, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar no Brasil], conde das Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro], 
aludindo à falta de correspondência esperada, vinda do Rio de Janeiro e 
comentando sobre o estado do Conselho de Guerra; o 2º e o 3º do [governador do 
Reino e secretário da Marinha e Ultramar em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho] ao mesmo conde das Galveias, ambos sobre a partida, do Bispo de 
Malaca, de Lisboa para o Rio de Janeiro; o 3º e º 5º são do conde das Galveias 
para o mesmo Forjaz, um sobre as ordens a serem remetidas para as Ilhas de 
Cabo Verde e o outro sobre o passaporte a ser concedido ao padre italiano, 
Jerônimo Raggio, para ir de Lisboa atéa Montevideu. 
Anexo: lista, ofícios (cópia), lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 1. 
 

2-  ����1812, Maio, 12, Lisboa – 1820, Janeiro, 23, Lisboa 
CARTAS (8), as 4 primeiras dos governadores do Reino ao príncipe regente [D. 
João], respectivamente sobre: o requerimento do piloto-mor da barra de Aveiro, 
Miguel Marques Gomes, solicitando sua promoção a primeiro-tenente; sobre a 
necessidade da obrigatoriedade de os navios vindos dos portos do Brasil virem 
munidos das suas cartas de saúde; o recebimento dos ofícios do [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar no Brasil], conde das Galveias, [D. 
João de Almeida de Melo e Castro]; a substituição de Bernardo Mac Donogh no 
cargo de cônsul de Portugal em Trípoli pelo cônsul do Reino Unido ali residente; 
a 5a, 6ª e 7ª, da Academia Real da Marinha ao rei [D. João VI] respectivamente: 
encaminhando relação dos empregados naquela Academia; sobre o requerimento 
do candidato a aluno do 1º ano do curso de matemática daquela Academia, 
Antônio Boracho Sacotto; sobre o requerimento com o mesmo teor, do candidato, 
Pedro Ferreira Diniz; a 8ª, do intendente geral da Polícia, José de Matos 
Vasconcelos Barbosa de Magalhães, sobre as averiguações a respeito do 
marinheiro de nacionalidade italiana, José Fernandes.  
Anexo: carta, lembretes, carta (2aª via), ofício (tradução), relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 2. 
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3-  [ant. 1812, Outubro, 25] 
REQUERIMENTO de Maria Antônia de Ornelas Vasconcelos, por seu 
procurador João Luís Pereira, ao príncipe regente [D. João] solicitando uma 
certidão dos serviços de seu irmão, João Miguel de Ornelas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 3. 
 

4-  1820, Janeiro, 1º , Rio Guadiana - Março, 10, [Faro] 
OFÍCIOS (13) do comandante do caíque Piedade, Antônio Vicente Scarnicha ao 
[governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar em Portugal], D. 
Miguel  Pereira Forjaz [Coutinho] sobre acontecimentos relativos à tripulação e 
às atividades do seu caíque junto ao rio Guadiana e o rio de Faro, incluindo envio 
de mapas da tripulação e da guarnição; relato sobre o ferimento feito por um a 
outro membro da tripulação; ordens para que se mantivesse em contato com o 
cônsul em Cádis; movimento de embarcações na baía de Lagos; edital da Junta da 
Saúde Pública sobre declaração perigo da epidemia naquela cidade espanhola; 
composição da esquadrilha guarda costa, evidenciada no mapa anexo. 
Anexo: mapas, avisos (cópia), ofícios (cópias), lembrete 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 4. 
 

5-  1820, Janeiro, 1º - Agosto, 1º, Setúbal 
OFÍCIOS (11) do comandante João Francisco da Fonseca ao [governador do Reino 
e secretário da Marinha e Ultramar em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho] sobre acontecimentos relativos à tripulação e às atividades do caíque 
Inveja, sob seu comando no porto de Setúbal, incluindo questão do uso da farda 
que distinguisse os soldados dos remadores; deserção de soldados; solicitação de 
deslocamento do caíque para Lisboa; chegada de outras embarcações a Setúbal; 
envio de mapas dos vencimentos da tripulação; correspondência com o juiz de 
fora de Setúbal; substituição de voluntário na sua tripulação.  
Anexo: mapas, ofício, ofício (minuta), informação, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 5. 
 

6-  1820, Janeiro, 3 - Abril, 19, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do capitão tenente comandante da nau Vasco da Gama, Tomás 
Carvalho da Costa de Macedo, sendo 3 ao [governador do Reino e secretário da 
Marinha e Ultramar em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], 
sucessivamente, solicitando reforços de destacamento para o depósito da 
marinhagem daquela nau, devido ao grande número de presos; declarando a 
entrega das praças que compunham do depósito ao capitão-de-mar-e-guerra, 
José Maria Monteiro; afirmando não ter a bordo nenhum marinheiro da fragata 
Calipso; o 4º, ao [conselheiro do Conselho do Almirantado], Pedro de Mendonça 
de Moura, sobre o grumete mouro que viera da galé para o depósito e que queria  
ser batizado. 
Anexo: mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 6. 
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7-  1820, Janeiro, 3 - Outubro, 5, Leiria 
OFÍCIOS (8) do encarregado das remessas dos produtos dos Reais Linhais de 
Leiria, [capitão tenente] João Jorge Bartolani, sendo os 6 primeiros ao 
[governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar em Portugal], D. 
Miguel  Pereira Forjaz [Coutinho], e os  último, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, tenente general] Matias José Dias Azedo, 
tratando, sucessivamente, do envio de madeira dos Pinhais de Leiria para o 
Arsenal Real do Exército; do aumento de seus soldos, já que todos os 
comandantes de iates estavam bem pagos; do problema que a acumulação de 
areia no leito do Rio Liz causava ao embarque das madeiras do Real Pinhal de 
Leiria; do envio de mapas mostrando o estado dos depósitos dos produtos dos 
pinhais; da mudança de residência do signatário para Lisboa, onde se achava sua 
família.  
Anexo: ofício, requerimento, mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 7. 
 

8-  ����1820, Janeiro, 13 - Março, 26, Leiria, [Lisboa], Tavira 
OFÍCIOS (11) ao [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar em 
Portugal], D. Miguel  Pereira Forjaz [Coutinho], sendo os 4 primeiros do 
conselheiro  Joaquim da Costa e Silva sobre envio de reses taurinas e de sacos de 
correspondência para o Rio de Janeiro pela nau Vasco da Gama, comandada pelo 
capitão de mar e guerra, José Maria Monteiro e sobre o recebimento de 30 dúzias 
de tábuas; o 5º e o 6º, do contador geral, José Antônio Teixeira Lobo, um sobre o 
requerimento João Nepomuceno Dias, que queria o emprego de comissário de 
embarcação da Coroa e o outro, sobre o de João Antônio Rabelo Bacelar, para ser 
comissário no primeiro bergantim que se armasse; o 7º, [secretário de Estado do 
Reino] José Joaquim de Almeida e Araújo Correia de Lacerda, sobre o salvamento 
da carga, dos aprestos e do casco, restantes do naufrágio da galera Oceano; o 8º, 
[intendente do Arsenal Real das Obras Militares], Duarte José Fava, dando conta 
da entrega de pólvora; o 9º, do [governador de armas do Algarve], cônsul João 
Austin, sobre a sua correspondência com o cônsul de Portugal em Cádis 
respeitante á quarentena do caíque Nossa Senhora da Conceição;  o 10º e o 11º, do 
tenente-coronel agregado à Brigada Real da Marinha, Marino Miguel Franzini, 
um, informando que José Pires, que estivera preso na Real Cordoaria, já fora 
entregue à nau Vasco da Gama; o outro, sobre 3 requerimentos: o da mãe do 
preso Antônio José Pardo, Ana Marcelina, que pedia a libertação do filho, para 
poder ampará-la; o de Antônio Maria solicitando pedindo emprego na Cordoaria 
para um órfão de guerra que recolhera; o do soldado Antônio Silveira que pedia 
emprego mesma Cordoaria . 
Anexo: lembretes, ofícios (cópias), informações, ofício, requerimento, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 8. 
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9-  1820, Janeiro, 13 - Agosto, 1º, Lisboa 
OFÍCIOS (6) do [conselheiro do Conselho do Almirantado], Pedro de 
Mendonça de Moura, ao [governador do Reino e secretário da Marinha e 
Ultramar em Portugal], D. Miguel  Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º, sobre o 
embarque de fardamentos destinados às províncias do norte; o 2º, sobre a 
baixa do marinheiro Antônio Joaquim, que fora da fragata Calipso; o 3º, 
sobre o marinheiro natural de Bengala, da nau São Sebastião, que desejava 
ser catequizado; o 4º, encaminhando a lista dos doentes que estavam no 
depósito da nau São Sebastião; o 5º, comunicando não poder dar baixa a um 
Antônio José, por haver muitos com o mesmo nome entre os marinheiros da 
nau São Sebastião; o 6º, comunicando que as baixas que se deveriam dar a 
Domingos Fernandes e a Manuel da Costa só poderiam ser executadas, 
quando chegasse a fragata Lealdade, na qual se achavam embarcados. 
Anexo: ofício, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 9. 
 

10-  ����1820, Janeiro, 14-31, [Lisboa] 
OFÍCIOS (12) do capitão de mar e guerra comandante da nau Vasco da 
Gama, José Maria Monteiro, ao [governador do Reino e secretário da 
Marinha e Ultramar em Portugal], D. Miguel  Pereira Forjaz [Coutinho] 
tratando, entre outros assuntos, da acomodação, na sua nau, para as famílias 
que se dirigiam à Corte do Rio de Janeiro; sobre o pedido de passaportes 
para o mesmo fim; da deserção do sargento Bernardo José Seabra; da 
solicitação do piloto daquela nau, Antônio José de Brito, e do oficial 
reformado, Francisco Antônio Durand, para irem servir no Rio de Janeiro; do 
pedido dos oficiais daquela nau de receberem 3 meses de soldo adiantados, 
para deixarem amparadas suas famílias, quando das suas ausências; sobre 
não se encontrar, nem na nau Vasco da Gama nem na fragata Calipso, o 
grumete Sebastião José Ribeiro; solicitando autorização para transportar seu 
particular amigo, empregado da Junta de Comércio, João Carlos Anundano; 
o fato de as tropas para o Brasil terem recebido aqueles 3 meses de soldo 
adiantados, o que estava sendo negado aos oficiais da sua nau; solicitando a 
nomeação dos seus próprios filhos, José Maria Monteiro da Silva Diniz e 
Carlos Maria Monteiro da Silva Diniz, que já haviam sido designados para, 
como aspirantes, embarcarem naquela nau Vasco da Gama, comandada por 
ele.  
Anexo: carta.  
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 10. 
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11-  1820, Janeiro, 31 - Julho, 31, [Lisboa], Setúbal 
OFÍCIOS (7) do guarda-mor da Casa da Suplicação, Roberto Gonçalves 
Coelho, ao [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar em 
Portugal], D. Miguel  Pereira Forjaz [Coutinho] remetendo relação de presos 
das cadeias de Lisboa e destinados ao degredo nos domínios ultramarinos e 
que já se achavam registrados no Juízo dos Degredados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 11. 
 

12-  1820, Janeiro – Dezembro. 
RELAÇÕES (9), denominadas “Resumo dos acontecimentos que houveram 
pela Repartição da Polícia do Porto de Lisboa”, correspondentes aos meses 
de Janeiro a Dezembro de 1820, assinadas pelo capitão de fragata, José Maria 
de Campos, relatando ordens recebidas, expedidas, queixas que lhe foram 
entregues, licenças de movimentação de embarcações e acontecimentos em 
geral passados naquele porto. 
Obs.: faltam os meses de Julho, Agosto e Outubro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 12. 
 

13-  ����1820, Fevereiro, 3-18, [Lisboa] 
OFÍCIOS (14) do capitão-de-mar-e-guerra comandante da nau Vasco da 
Gama, José Maria Monteiro ao [governador do Reino e secretário da Marinha 
e Ultramar em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] tratando do 
transporte de passageiros para o Rio de Janeiro; necessidade de um fogão 
com uma caldeira para a comida da tropa e guarnição da marinhagem 
daquela nau; envio de tinta para se pintarem os escaleres durante a viagem; 
dificuldades para saída da nau; dos vários pedidos de acomodação à bordo, 
com os quais concordava, para irem para o Rio de Janeiro: o dos atores da 
Companhia da Rua dos Condes que iam atuar no Real Teatro de São João 
daquela cidade, o do sub-tenente dos exércitos do rei da Sardenha, Benoit 
Ethiole, o da da família do escriturário do almoxarifado dos armazéns da 
Marinha, que serve comissário de bordo, o do ex-juiz de fora de Alter do 
Chão, Antônio de Almeida e Silva, o do varredor da Casa Real, José 
Bernardo de Sousa, o do aspirante guarda marinha da Repartição do Rio de 
Janeiro, João de Oliveira Nobre;  informava também sobre a abertura de um 
livro de depósitos a partir do livro da marinhagem da fragata Venus, que 
havia sido passado para a nau Vasco da Gama.  
Anexo: requerimentos, ofícios, certidões; mapa; obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 13. 
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14-  1820, Fevereiro, 5, – Julho, 31, Lisboa. 
CARTAS (11) ao rei [D. João VI], as 4 primeiras do intendente geral da 
Polícia, José de Matos Vasconcelos Barbosa de Magalhães, sobre excessos 
praticados por estudantes da Academia Real da Marinha e do Real Colégio 
dos Nobres; sobre a falsidade das certidões de casamento apresentadas pelos 
soldados José Ribeiro, Manoel Fernandes e Manoel Ferreira; sobre o pedido 
de emprego do oficial cerdeiro e esparteiro para trabalhar na Real Fábrica de 
Cordoaria; sobre a baixa do soldado da Brigada Real da Marinha, 
Bartolomeu Oliveira Leitão; a 5ª carta (cópia) é do capitão de mar e guerra 
comandante da nau Vasco da Gama, José Maria Monteiro, sobre a 
distribuição de ordens sobre o envio mensal dos mapas das forças à corveta 
Calipso, ao bergantim Audaz, Infante D, Miguel e Reino Unido; aos iates 
Conceição e Santa Ana e à Canhoeira nº 1 e Mosca, assim como ao bergantim 
Tejo e Escuna Constância, que iriam unir-se à Calipso; as seguintes cartas, da 
6a à 10ª, da Academia Real da Marinha remetendo mapas de informações, 
conduta, frequência e aproveitamento dos militares do Exército inscritos 
naquela Academia ou encaminhando requerimentos de alunos sobre 
licenças, aprovação,  e reprovação de alunos. 
Anexo: declarações, atestados, autos de autuação, auto de exame, 
requerimentos, certidão, ofícios, carta, auto de averiguação, mapas, relações.  
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 14. 
 

15-  1820, Fevereiro, 7 – Maio, 19 ]Lisboa] 
ASSENTOS (6) relativos aos avisos recebidos pela Contadoria da Marinha 
trazendo a data de emissão, a do recebimento do aviso e o seu assunto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 15. 
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16-  1820, Fevereiro, 8 - Maio, 16, Lisboa 
OFÍCIOS (8) do conselheiro [do Conselho do Almirantado], Pedro de 
Mendonça de Moura, ao [governador do Reino e secretário da Marinha e 
Ultramar em Portugal], D. Miguel  Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º, sobre a 
mostra de desarmamento da fragata Vênus; o 2º sobre a compilação do 
Regimento dos sinais sem a autorização do Conselho do Almirantado; o 3º, 
sobre o pedido do capitão tenente comandante do Gentil Americano para 
obter mais 10 marinheiros para sua equipagem; o 4º, sobre o pedido do 
marinheiro Tomás Rodrigues, do depósito da nau São Sebastião para ser 
batizado; o 5º, sobre a baixa do marinheiro Porico Aires; sobre o fato de os 
comandantes da canhoeira nº 1 e do corsário Mosca, terem entendido mal a 
ordem para a remessa dos mapas mensais do estado dos pagamentos; o 6º, 
declarando que o marinheiro a que se devia dar baixa, João Batista da Cruz, 
não se achava a bordo da nau Vasco da Gama; o 7º, sobre a declaração do 
comandante do depósito da nau São Sebastião de que o marinheiro Francisco 
dos Santos não se achava a bordo; o 8º, sobre a declaração do comandante da 
fragata Calipso de que o marinheiro Antônio Joaquim não se achava a bordo.  
Anexo: ofício 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 16. 
 

17-  1820, Fevereiro, 17 – Julho, 12, [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) do capitão tenente do Arsenal Real da Marinha, Antônio Joaquim 
de Oliveira, ao [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar em 
Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] todos referentes a 
requerimentos de alunos da Academia Real da Marinha que queriam seguir as 
aulas, como alunos regulares ou a alunos voluntários da Academia Real de 
Construção e Desenho. 
Anexo: ofício, lembrete, requerimentos, atestado, resolução (cópia), decreto 
(impresso). 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 17. 
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18-  ����1820, Fevereiro, 21 – Junho, 7, [Lisboa], Rio de Janeiro  
OFÍCIOS (11) do capitão de mar-e-guerra comandante da nau Vasco da Gama, 
José Maria Monteiro, sendo 8 ao [governador do Reino e secretário da 
Marinha e Ultramar em Portugal], D. Miguel  Pereira Forjaz [Coutinho] e os 2 
últimos ao [secretário da Marinha e Ultramar em Portugal], Matias José Dias, 
tratando, entre outros assuntos, dos soldos adiantados concedidos às famílias 
dos tripulantes, do problema das exigências de mantimentos por parte dos 
serviçais reais embarcados, perguntando como deveria agir, pedindo, por isso, 
abastecimento para mais dias; da solicitação de mais marinheiros para sua 
nau, pois a sua falta, tem causado morosidade daquela embarcação; dando 
conta da equipagem que leva e dos passageiros e respectivos mantimentos; 
dando conta dos portos em que arribou e as embarcações que encontrou na 
travessia para o Rio de Janeiro; explicando, já do Rio de Janeiro, que estava se 
dirigindo à Santa Catarina, para conduzir o batalhão de infantaria de Portugal, 
que iria para a Bahia; sobre consertos feitos na nau e sobre os passageiros 
embarcados na charrua Magnânimo. 
Anexo: ofícios, lembrete, relações, mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 18. 
 

19-  1820, Março, 1º - Dezembro, 9, Setúbal 
OFÍCIOS (7) do 1º tenente coronel João Francisco da Fonseca ao [governador 
do Reino e secretário da Marinha e Ultramar em Portugal], conde da Feira, D. 
Miguel  Pereira Forjaz [Coutinho], sendo o 5º ao barão de Molelos, [Francisco 
de Paula Vieira da Silva Tovar], e o 6º e o 7º, ao [secretário da Marinha e 
Ultramar em Portugal], Matias José Dias Azedo, encaminhando os mapas 
mensais de vencimentos e pagamentos do corpo da Armada Real, dos oficiais 
e dos marinheiros do caíque Inveja, sob seu comando no porto de Setúbal, 
relatando atividades e acontecimentos relativos à navegação e ao comércio 
naquele e em outros portos vizinhos.  
Anexo: lembretes, ofícios, ofícios (cópias), informações, mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 19. 
 

20-  1820, Março, 3 – Julho, 15, [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) da Academia Real da Marinha ao [governador do Reino e 
secretário da Marinha e Ultramar em Portugal, conde da Feira, D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], remetendo listas dos alunos 
nela matriculados 
Anexo: informação, listas. Obs.: Mateus Valente do Couto, Francisco Vilela 
Barbosa e Francisco Simões Margiochi assinam os ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 20. 
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21-  ����1820, Março, 20 – Maio, 23, [Faro] 
OFÍCIOS (13) do comandante do caíque Piedade, Antônio Vicente Scarnichia, 
ao [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar em Portugal], D. 
Miguel  Pereira Forjaz [Coutinho], tratando, das embarcações que transitam por 
aquele porto e no serviço do rio Guadiana, e tratando também, entre outros 
assuntos, das informações enviadas pelo cônsul de Portugal em Gibraltar sobre 
movimentação nos portos espanhóis; do perigo de contágio da peste; do 
encalhe de uma escuna inglesa trazendo gêneros da Ilha da Madeira (figo, 
vinho e passas); das da saída do bergantim português São João Augusto com 
carga de sal, vinho, azeite e ferragens para o Rio de Janeiro; das guarnições e 
dos equipamentos daquela esquadrilha; da distribuição do edital da Junta da 
Saúde visando proteger a pescaria, que vinha sendo prejudicada pela ameaça 
do “contágio pestilente nas povoações marítimas do império de Marrocos”; do 
comboio de embarcações feito pelos caíques de sua esquadrilha no mar de 
Larache.   
Anexo: edital (impresso), relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 21 
 

22-  1820, Março, 24 – Junho, 6, [Lisboa] 
CARTAS (4) da Academia Real da Marinha ao rei [D. João VI] sobre 
requerimentos de alunos daquela Academia que, tendo sido reprovados ou por 
não terem completado a idade exigida, solicitavam matrícula de forma 
excepcional.  
Obs.: Mateus Valente do Couto, Francisco Vilela Barbosa e Francisco Simões 
Margiochi assinam as cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 22. 
 

23-  ����1820, Abril, 5 – Maio, 14, [Lisboa], [Rio de Janeiro], Porto, Setúbal. 
OFÍCIOS (10) ao [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar em 
Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º do [secretário de Estado dos 
negócios do Reino], José Antônio de Oliveira Leite de Barros, remetendo os 
processos já decididos no Supremo Conselho de Justiça do Almirantado; o 2º, 3º 
e 4º, do [intendente do Arsenal Real das Obras Militares], Duarte José Fava, 
sobre o conserto do guindaste do Lazareto e das muralhas do armazém e sobre 
a fuga de uns doentes napolitanos; o 5º , do capitão tenente comandante do 
navio Gentil Americana, João Feliciano Pereira, dando conta da sua travessia de 
Lisboa ao Rio de Janeiro; o 6º, do tenente-coronel João Francisco da Fonseca 
mandando mapas da situação do seu caíque em Setúbal; o 7º e o 8º, do chefe de 
esquadra interino, [intendente da Marinha da cidade do Porto], José Joaquim 
Rosa Coelho, um sobre movimentação na barra da cidade do Porto, outro, sobre 
o envio de peças de artilharia; o 9º e 10º, do major do Exército e ajudante do 
Banco de Saúde Pública, Martinho José de Perné, sobre ofício que recebera do 
comandante da escuna Constância para ser entregue àquele secretário. 
Anexo: ofícios, relação, lembretes, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 23. 
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24-  ����1820, Maio, 17 – Setembro, 18, Lisboa. 
OFÍCIOS (8) do [conselheiro do Conselho do Almirantado], Pedro de Mendonça 
de Moura, sendo os 6 primeiros ao [governador do Reino e secretário da 
Marinha e Ultramar em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], sobre 
movimentação da escuna Constância, das fragatas Bento José, Calipso e Leal, da 
nau São Sebastião; sobre a pretensão do guarda marinha, Antônio Maria de 
Campos, que, tendo terminado o curso de Matemática, queria ir para o Rio de 
Janeiro na fragata Vênus; 7º ao Principal Decano sobre o pedido que recebera 
para de recolher bergantins que estavam destinados à bloquear a entrada do 
porto de Lisboa, solicitando ao, [chefe de esquadra interino, intendente da 
Marinha da cidade do Porto], José Joaquim da Rosa Coelho, que mandasse 
embarcações da costa para o fazer;  o 8º ao [secretário da Marinha e Ultramar 
em Portugal], Matias José Dias Azedo, sobre a entrada, no porto de Lisboa, da 
fragatinha Lealdade e o bergantim Tejo que apresentavam avarias 
consideráveis. 
Anexo: ofícios, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 24. 
 

25-  1820, Maio, 18 – Setembro, 30, Lisboa, Tavira. 
OFÍCIOS (7), sendo 6 ao [governador do Reino e secretário da Marinha e 
Ultramar em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], os 2 primeiros do 
[tenente coronel agregado à Brigada Real da Marinha], Marino Miguel Franzini, 
um sobre o requerimento do oficial de cordoeiro Manuel de Jesus, que 
pretendia emprego na Real Cordoaria, opinando que esta já possuía oficiais em 
demasia; outro sobre os requerimentos da viúva Ana Leocádia pedindo 
emprego em alguma embarcação para o seu filho, que trabalhava na Cordoaria 
e o de Antônio José Pereira pedindo admissão, naquela fábrica, para seu filho, 
Francisco Luís Pereira; o 3º, do [governador de armas do Algarve], cônsul João 
Austin sobre o relato do mestre do barco Conceição, João Batista da Cruz, sobre 
ter sido abordado, nas costas do Algarve, por um barco espanhol, cuja 
tripulação havia lhe roubado dinheiro, encomendas e roupas; o 4º e o 5º, do 
[secretário de Estado dos negócios do Reino], conde de Basto, [José Antônio de 
Oliveira Leite de Barros], remetendo os processos decididos no Conselho de 
Justiça do Almirantado; o 6º, do intendente geral da Polícia, José de Matos 
Vasconcelos Barbosa de Magalhães sobre o pedido de João Baquement de que 
seu filho fosse liberado de fazer o serviço militar; o 7º, do comandante da 
bateria flutuante nº 4, [Antônio Vicente Scarnicha], enviando o mapa da sua 
esquadrilha; o 8º, do conselheiro Joaquim da Costa e Silva, ao secretário do 
governo interino, barão de Molelos, [Francisco de Paula Vieira da Silva Tovar], 
sobre o parecer relativo ao pedido de dinheiro feito pelo intendente dos 
armazéns da Marinha.  
Anexo: lembretes, informação, ofícios, ofício (cópia), termo de declaração, 
assento. Obs.: não constam os processos mencionados no 4º ofício, nem o mapa 
do 5º. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 25. 
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26-  ����1820, Junho, 7 – Setembro, 23, [Lisboa] 
OFÍCIOS (5), sendo 4 do contador geral da Marinha, José Antônio Teixeira 
Lobo, 2 deles ao [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar em 
Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], sobre gastos com pagamentos 
de oficiais e tripulação; o 3º ao secretário do governo interino, barão de Molelos, 
[Francisco de Paula Vieira da Silva Tovar], sobre o requerimento de Gertrudes 
Ludovina cobrando as obras feitas no Arsenal; o 4º, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, tenente general] Matias José Dias Azedo, 
sobre o requerimento de Gertrudes Magna sobre o mesmo assunto; o 5º, de 
Rosendo Antônio da Silva ao secretário do governo interino, barão de Molelos, 
[Francisco de Paula Vieira da Silva Tovar], descrevendo episódios acontecidos 
na sua viagem do navio Caridade, do Rio de Janeiro para Lisboa, quando teve 
contato com o comandante de um navio inglês que vinha de Tenerife. 
Anexo: relação, lembrete, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 26. 
 

27-  1820, Junho, 9 – Julho, 10, [Faro] 
OFÍCIOS (8) do comandante do caíque Piedade, Antônio Vicente Scarnicha, ao 
[governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar em Portugal], D. 
Miguel  Pereira Forjaz [Coutinho], encaminhando mapa do estado da guarnição 
da esquadrilha sob seu comando; participando a chegada de navios de Larache; 
a chegada da peste levantina à Ilha de  Maiorca; dando conta da situação das 
embarcações no Algarve; chegada de passageiros à Vila Real de Santo Antônio; 
situação dos vários caíques da esquadrilha sob se comando.   
Anexo: mapas, ofícios, lembrete 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 27. 
 

28-  1820, Julho, 2 – Setembro, 7, [Lisboa]. 
CARTAS (7) do frei Luís José da Costa Brito ao rei [D. João VI], sobre as 
determinações do Conselho do Almirantado a respeito da nomeação de vários 
capelães para as embarcações da Marinha Real. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 28. 
 

29-  1820, Julho, 18 – Setembro, 12, [Faro] 
OFÍCIOS (9) do comandante da Bateria Flutuante nº 4, Antônio Vicente 
Scarnicha, ao [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar em 
Portugal], D. Miguel  Pereira Forjaz [Coutinho], sobre saídas e entradas de 
embarcações no porto [de Lisboa], entre elas a chegada o comboio da pesca do 
mar de Larache; sobre a saída dos comboios com a permissão da Delegação da 
Junta da Saúde Pública; sobre mudanças de tripulação de uma embarcação para 
outra; sobre cuidados para o isolamento do contágio da peste. 
Anexo: mapas, ofícios (extratos), lembrete, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 29. 
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30-  ����1820, Agosto, 8 – Setembro, 7, São João da Foz, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (7), sendo 6 ao [governador do Reino e secretário da Marinha e 
Ultramar em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º, do  1º tenente 
do mar da Marinha Real e capitão do porto da cidade do Porto, José da Silva 
Correia, sobre a falta de vigilância aos navios que saiam da barra da cidade do 
Porto, o que causava prejuízos para a Fazenda Real; o 2º, do [chefe de esquadra 
interino, intendente da Marinha da cidade do Porto], José Joaquim da Rosa 
Coelho, encaminhando modelo de passaportes; o 3º, do intendente geral da 
Polícia, José de Matos Vasconcelos Barbosa de Magalhães sobre o coronel inglês 
David Conyngham, que não apresentava passaporte válido para seguir viagem 
para a Ilha da Madeira; o 4º, cópia, do major general da Marinha, Inácio da 
Costa Quintela ao comandante da escuna Princesa Real, 2º tenente Maurício 
José Alves, ordenando que, saindo do Rio de Janeiro, fizesse escala na Bahia, 
Pernambuco e Ilha da Madeira; o 5º, do desembargador que serve de chanceler 
regedor, Antônio José Guião, sobre o encaminhamento da relação dos presos 
que se achavam nas cadeias de Lisboa sentenciados com pena de degredo; o 6º e 
o 7º , do  conselheiro Joaquim da Costa e Silva, um, sobre a viagem para o Rio 
de Janeiro da mulher de Otávio José Alveitar, Gertrudes Maria do Carmo e seus 
4 filhos, outro, a viagem do músico José Corner e sua família que vão para o 
mesmo destino na nau Vasco da Gama. 
Anexo: ofícios, cartas, instrumento em pública forma, despacho (cópia), 
passaporte, informação, lembretes, mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 30. 
 

31-  ����1820, Outubro, 5 – Novembro, 27 
OFÍCIOS (8) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
tenente general] Matias José Dias Azedo, o 1º, do capitão-de-fragata, José Maria 
de Campos relatando suas atividades na polícia dos ancoradouros no porto de 
Lisboa e anexando exemplar do Regulamento daquele porto; 2º, do intendente 
geral da Polícia, José de Matos Vasconcelos Barbosa de Magalhães, sobre o 
requerimento de José Felício que queria licença para acompanhar seu irmão, 
Francisco Felício, degredado para a Índia; o 3º, 4º e 5º do [comandante do 
bergantim Glória], 1º tenente coronel Antônio José Borges de Castro, sobre 
problemas de defeitos em seu bergantim e sobre as faltas na artilharia que tinha 
aquela embarcação e queixando-se de que não podia conseguir as peças 
necessárias na Bahia nem no Maranhão; o 6º, do [chefe de esquadra interino, 
intendente da Marinha da cidade do Porto], José Joaquim da Rosa Coelho, 
encaminhando o ofício que noticiava o naufrágio do iate São Miguel Vencedor 
na barra da Figueira; o 7º, do tenente-coronel agregado à Brigada Real da 
Marinha, Marino Miguel Franzini, sobre os detentos que trabalhavam na Real 
Cordoaria serem cedidos para o Arsenal Real da Marinha; o 8º, do [secretário de 
Estado dos negócios do Reino], José Antônio de Oliveira Leite de Barros, 
encaminhando processos verbais sumários com suas sentenças.  
Anexo: lembretes, decreto (impresso), regulamento (impresso), certidão, ofícios, mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 31. 
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32-  1820, Outubro, 6 – Novembro, 18 
OFÍCIOS (4) da Academia Real da Marinha ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, tenente general], Matias José Dias Azedo, os 2 primeiros, sobre 
requerimentos de alunos solicitando repetir os exames das matérias nas quais tinham sido 
reprovados; o 3º sobre a questão do aluno que faltara nas aulas iniciais do curso de 
Matemática, estar em condições ou não de acompanhá-lo; o 4º, encaminhando o mapa da 
conduta, frequência e aproveitamento de cada um dos militares do Exército que se acham 
matriculados na Academia.  
Anexo: lembretes, ofícios, carta, mapa. 
Obs.: Francisco Vilela Barbosa, José Joaquim Pereira Martim e João Evangelista Torriani 
assinam o 1º ofício, os demais, assinam os dois primeiros e Francisco Simões Margiochi. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 32. 
 

33-  1820, Outubro, 9 – Dezembro, 5, [Faro] 
OFÍCIOS (4) do comandante da escuna Bom Português, Antônio Vicente Scarnicha, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, tenente general], Matias José 
Dias Azedo, o 1º, encaminhando o mapa da guarnição e força da esquadrilha guarda costa 
do Reino do Algarve do mês de Setembro e narrando algumas desordens e insubordinações 
de alguns marinheiros ; o 2º, enviando o mesmo mapa do mês seguinte; o 3º, sobre o 
pagamento aos marinheiros que prestavam serviço no corsário de guerra e no caíque nº 2, 
no rio Guadiana, pois estavam passando necessidades; o 4º, encaminhando o mapa do mês 
de Novembro.  
Anexo: mapas, requerimento, lembretes, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 33. 
 

34-  1820, Novembro, 1º – Dezembro, 2, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do desembargador que serve de chanceler regedor, Antônio José Guião, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, tenente general], Matias José 
Dias Azedo, todos encaminhando ofícios do guarda-mor da Casa da Suplicação, Roberto 
Gonçalves Coelho, o 1º, sobre a demora do envio dos presos destinados ao degredo; o 2º, 
sobre a ordem que se mandasse uma relação com os nomes dos presos que se achavam nas 
cadeias da capital naquele mês de Novembro; o 3º, a mesma ordem, para o mês de 
Dezembro. 
Anexo: ofícios, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 196, pasta 34. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 197 (1750-1822) 
N.º de pastas descritas: 64 
Assuntos: entrada de navios no porto de Lisboa; autorização para entrada de navios 
estrangeiros em Portugal; nomeação para cargos e postos militares; Companhia de Jesus; 
remuneração de serviços; piratas e corsários; pedido de pensões; prisioneiros de guerra; 
contrabando na zona costeira do reino; prisão de marinheiros; visitas as embarcações; 
fardetas para degredados; criação de uma nova contadoria; expedição espanhola para o Rio 
da Prata. 
 

1-  [ant. 1750] 
FRONTISPÍCIO da apologia da Companhia de Jesus nos reinos e domínios de 
Portugal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 1. 
 

2-  1770, Março, 9 – Junho, 6, Elvas 
ESCRITOS (4) do [governador de Armas do Alentejo, visconde da Lourinhã 
Manuel Bernardo de Melo e Castro ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar 
Martinho de Melo e Castro], o primeiro, informando da sua atitude perante as 
acções e os procedimentos dos Almadas, e sobre as facilidades concedidas ao 
coronel Forbes; o segundo, remetendo um documento acerca do furto feito no 
convento dos Paulistas do Rio Mourinho, nos arredores de Montemor-o-Novo, 
justificando desta forma, o envio de escoltas para prender fugitivos da cadeia de 
Estremoz; o terceiro, remetendo informações sobre a defesa do juiz de fora de 
Olivença, uma vez que já havia informado sobre as acusações do povo de Olivença 
contra o mesmo Juiz; o quarto, acusando a recepção de uma carta referente às 
queixas contra o juiz de fora de Olivença e à conduta do administrador do assento, 
informando sobre as escoltas que procuravam os ladrões do convento dos 
Paulistas, acerca das bestas que se encontravam na tapada de Vila Viçosa e das 
pessoas que receberam lenha, sobre a queixa feita pelos procuradores de D. 
Francisco Brayner ao juiz de fora de Vila Viçosa. 
Anexo: ofício 
Obs.: o signatário trata o destinatário por “Meu irmão do meu coração”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 2. 
 

3-  1770, Agosto, 3, Elvas 
OFÍCIO do [governador de Armas do Alentejo] visconde da Lourinhã [Manuel 
Bernardo de Melo e Castro] ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo de Castro, acusando a recepção de uma carta com a memória de 
Joana Lidgeay, mãe de um moço, que se encontrava preso na cidade de Elvas e que 
fora posto em liberdade, e informando que os ingleses que constavam da relação 
haviam sido presos com o rapaz e aguardavam a liberdade. 
Anexo: relação 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 3. 
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4-  [1770] 
ESCRITO de Domingos agradecendo os elogios que lhe foram dirigidos. 
Obs.: o signatário trata o destinatário por “Meu irmão do meu coração” 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 4. 
 

5-  [1770] 
REQUERIMENTO do tenente e governador da praça de Elvas, Manuel Bernardo de 
Melo e Castro, que tendo uma causa na Correição do Cível da Corte com os condes 
das Galveias, em que reivindicava vários bens de morgado, solicitava que se 
mandassem os autos para a Relação para que pudesse ser estabelecido o que se 
deveria seguir em relação à matéria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 5. 
 

6-  ����1774, Fevereiro, 23, Chaves 
CERTIDÃO passada pelo desembargador da Relação, primaz, vigário geral no 
espiritual e temporal, juiz dos resíduos e casamentos da vila de Chaves, Manuel 
José Leite Pereira, declarando que Isabel Maria de Magalhães era casada com João 
Antônio Alvares, que o marido detinha negócios no Brasil, e por isso requeria 
licença para viajar para aquele território.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 6. 
 

7-  1774, Março, 17, Elvas – [1774, Elvas] 
OFÍCIOS (2) (cópias) e ESCRITO; os ofícios são do [governador de Armas do 
Alentejo] [visconde da Lourinhã] Manuel Bernardo de Melo e Castro ao [secretário 
do Reino e das Mercês] Marquês de Pombal [Sebastião José de Carvalho e Melo], o 
primeiro, acerca da representação do coronel do Regimento de Infantaria de 
Campo Maior, Henrique de Melo Sousa e Lacerda, do fato do comissário de 
Mostras, Manuel Antônio Durão duvidar fazer o pagamento aos soldados do 
mesmo regimento através de recibos assinados pelo coronel, porque este esteve 
ausente do seu quartel na Corte, por ordem régia; o segundo, sobre a prisão do 
sargento-mor José Vicente Leite, pelos castigos excessivos a dois soldados do 
regimento de que era coronel D. José de Aguilar, contrariando aviso que proibia 
castigos arbitrários ou excessivos; o escrito do [governador de Armas do Alentejo, 
visconde da Lourinhã, Manuel Bernardo de Melo e Castro], informando a respeito 
das madeiras e sobre a recomendação feita ao general Meclean para que junto ao 
[secretário do Reino e das Mercês Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho 
e Melo] tentasse resolver o problema da falta de recrutas da província do [Alentejo] 
e das suas fardas. 
Anexos: ofício, certidões (cópia), ofícios (cópia), requerimento (cópia), aviso (cópia) 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 7. 
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8-  1774, Maio, 2 – Julho, 24, Elvas 
CARTAS particulares (2) do [governador de Armas do Alentejo visconde da 
Lourinhã Manuel Bernardo de Melo e Castro] ao seu irmão [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar Martinho de Melo e Castro], a primeira, informando sobre o 
pedido que fez junto ao [secretário do Reino e das Mercês] Marquês de Pombal 
[Sebastião José de Carvalho e Melo], para obter uma mercê como remuneração dos 
seus serviços; a segunda, comunicando acerca da licença régia que lhe foi 
concedida.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 8. 
 

9-  [post. 1777] – [post. 1802] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro, de Antônio José Lopes, morador na Vila de 
Barcelos, à rainha [D. Maria I], informava que fora expulso da sua ocupação de 
carcereiro da cadeia de Barcelos, devido à fuga de alguns presos, e solicitava voltar 
a ocupar o posto, pois fora provada a sua inocência; o segundo, do praticante da 
Secretária do Conselho do Almirantado, Antônio José da Silva Costa, solicitando ser 
dispensando do serviço da mesma secretaria, enquanto estivesse a ocupar funções 
na Inspecção-geral da Infantaria. 
Anexo: lembrete.   
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 9. 
 

10-  1797, Outubro, 23 
OFÍCIO de Joseph Marie Arnaud, informando sobre a injusta prisão do seu filho 
Jean na torre de Moncorvo, e das acusações feitas pelos dois irmãos Gaetan e 
Philippe.  
Obs: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 10. 
 

11-  1798, Julho, 28 – Agosto, 14, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina 
Manique, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, o primeiro, informando que os oficiais de justiça que conduziam os 
marinheiros e grumetes ao Real Arsenal da Marinha eram tratados com nomes 
injuriosos pelos oficiais do Arsenal e pela própria guarda militar; o segundo, 
solicitando instruções a respeito de cinco franceses que haviam sido aprisionados 
por um corsário inglês e que estavam a bordo de um navio dinamarquês; o terceiro, 
acerca da execução de ordens régias sobre o contrabando que se fazia na zona 
costeira do reino, e que se deveria ordenar aos comandantes das duas embarcações 
que estavam nomeadas para auxiliá-lo nas diligências contra os contrabandistas 
que, quando solicitados, tivessem disponíveis pessoas para a tripulação e 
equipamentos para as mesmas embarcações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 11. 
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12-  1798, Agosto, 15 - Setembro, 12, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina 
Manique, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, o primeiro, remetendo uma notícia sobre o corsário português 
“Andorinha” que saíra de Lisboa com três caíques para o Algarve, que chegando a 
Tavira comboiou barcos espanhóis carregados de tabaco com destino a Vila Real, 
por temerem ataque de corsário inglês, e que, tendo se envolvido depois num 
incidente com duas embarcações espanholas, alguns portugueses ficaram feridos; o 
segundo, solicitando soldados, que seriam pagos pelos donos dos navios, para a 
descarga dos navios de um comboio, e que se nomeassem os ministros do reino, o 
corregedor cível da cidade, o juiz da Índia e da Mina, o ouvidor da alfândega e o 
provedor dos resíduos para procederem as visitas às embarcações; o terceiro, sobre 
os ofícios do general Fraser acerca da prisão de um estrangeiro, conhecido pelo 
título de “Major Simple”, que vinha a bordo da fragata real “Ulisses”.  
Anexo: informação, ofícios 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 12. 
 

13-  [post. 1798, Setembro, 10] 
INFORMAÇÃO que foi dirigida ao intendente geral da polícia da Corte e Reino, 
Diogo Inácio de Pina Manique, sobre o caso de um homem que levou um tiro e que 
a rainha de [D. Maria I] fez-lhe mercê da primeira capatazia que vagasse, sendo 
pago pelos Armazéns da Guiné e da Índia.  
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 13. 
 

14-  1798, Outubro, 27 --- Novembro, 26, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina 
Manique, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, o primeiro, sobre a execução de um aviso real acerca do caso de 
Sebastião José Praião de Andrade, informando que, quando soubera do ocorrido 
através do corregedor de Alfama, havia solicitado a prisão do réu e mandado 
proceder a uma devassa; o segundo, remetendo a informação do juiz do crime do 
bairro do Mocambo, José Anastácio Lopes Cardoso, com os autos, termos e 
perguntas feitas aos oficiais e tripulações do corsário francês ‘‘L´Victoire’’; o 
terceiro, remetendo um ofício e uma relação do juiz do crime do Mocambo sobre os 
pagamentos da tripulação do navio ‘‘Santiago Maior’’ e o prémio que os donos 
interessados na carga do navio deram pela tripulação haver se defendido de um 
corsário francês.  
Anexos: ofício (cópia), ofício, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 14. 
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15-  1798, Novembro, 16, Lisboa 
OFÍCIO do juiz do crime do Mocambo, José Anastácio Lopes Cardoso, ao 
intendente geral da polícia da Corte e Reino, [Diogo Inácio de Pina Manique], 
remetendo os resultados das averiguações relativas à tripulação e oficiais do 
corsário francês “L´Victoire”, aprisionado por uma fragata real, “a Graça” ou 
“Fénix”. 
Anexos: processo.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 15. 
 

16-  1804, Janeiro, 3 – Janeiro, 18, Lisboa 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, do capitão 
ajudante da Torre de Belém, José Rebelo Palhares, sobre a ordem que havia 
recebido por aviso de que nenhuma embarcação de guerra ou mercante, 
estrangeira ou nacional poderia fundear para cima da Torre de Belém sem o 
despacho da corporação da saúde de Paços de Arcos, mas para fazer valer estas 
ordens requeria a faculdade de poder usar da força para deter todos os navios que 
não obedecessem às regras; o segundo, de José Anastácio da Costa e Sá, remetendo 
documento que o seu irmão lhe enviou do porto; o terceiro, do desembargador do 
Paço, Francisco de Almada Mendonça, solicitando autorização para que o seu 
ajudante, o desembargador José Teixeira de Sousa, o substituísse na administração 
das casas de Gonçalo Peixote Pinto Pereira Coelho da Silva e da sua falecida 
mulher D. Benedita Pinto de Vilhena, por se encontrar fora da corte; o quarto, do 
capelão frei Pedro de Santo Antônio, informando que necessitava de licença do seu 
prior para ir dar parte de um caso gravíssimo ao [príncipe regente D. João], e que 
esse era sigiloso, desejando obter aviso régio que ordenasse ao seu superior a 
concessão da licença. 
Anexos: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 16. 
 

17-  1804, Janeiro, 18, [Lisboa] – 1811, Dezembro, 16 
OFÍCIOS (3) ao [oficial-maior da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João 
Filipe da Fonseca, o primeiro, do tenente José Joaquim Luís de Figueira, 
informando sobre a presença de uma fragata e um bergantim de guerra, ambos 
ingleses, que tinham dado salvas, por terem a bordo um príncipe inglês, que iria 
para a terra; o segundo, de frei João de Sousa, comunicando que recebera cartas de 
Tanger, e remetendo-lhe um documento com uma desagradável notícia; o terceiro, 
de Teodoro José Laurentino, sobre as fardetas necessárias para vestir os 
degredados que chegaram do presídio do Limoeiro para embarcarem nos próximos 
navios, acerca do destino de um francês que se encontrava preso na Trafaria, sobre 
o vencimento de um antigo guarda do Presídio da Trafaria e propondo que os 
presos franceses que trabalhavam em Alcântara, nas horas vagas, levassem pedra 
da pedreira para o porto para carregamento dos navios.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 17. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

18-  1804, Janeiro, 18, Lisboa – [1804] 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro do agente do rei 
da Suécia, J. A. [K...] , encaminhando a petição de Nils [Fahre] retido com seu navio 
“Gustaf Adolph” no porto de Lisboa; o segundo do Duque […] Auguste 
Frederique, informando sobre uma disputa entre o comandante e o capitão Jacobs, 
e encaminhando o caso para o visconde por se tratar de um assunto da marinha; o 
terceiro de L. A. Dupuis, informando que, seguindo as ordens do visconde, havia 
se apresentado a Luís de Vasconcelos e que esse se dispusera a ajudá-lo a partir do 
momento em que lhe fossem comunicadas as resoluções sobre o caso e que por isso 
solicitava que este fosse resolvido com a maior brevidade possível. 
Obs: Documentos em francês. 
Anexo: lembrete 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 18. 
 

19-  1804, Janeiro, 19 --- Julho, 9, Almada 
OFÍCIOS (4) do juiz de fora de [Almada], Sebastião José Garcia, ao [secretário de 
Estado da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], o primeiro, informando sobre o aparecimento de um 
cadáver, no sítio da Cabeça na Costa da Caparica, e que pensava ser do piloto da 
barra da vila do Barreiro, Francisco Santos, natural da mesma vila, e que o capitão 
do navio sueco ‘‘Maria Catarina’’ havia sido preso pelo crime; o segundo, 
informando sobre a morte do preso José de Morais na enfermaria do Presídio da 
Trafaria, e acerca dos bens do falecido; o terceiro, remetendo uma certidão sobre a 
propriedade da quinta que fora de Antônio de Melo, perto do sítio de Azinheira; o 
quarto, sobre a arrematação dos bens do falecido preso do Presídio da Trafaria, 
José de Morais.  
Anexo: auto, certidão, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 19. 

 
20-  1804, Janeiro, 20, [Lisboa] 

OFÍCIO de Cristóvão Honório Guerner ao [cônsul de Hamburgo e das cidades 
Hansiáticas], barão de Stocqueler [Francisco José Stocqueler], informando sobre o 
fato do guarda-mor da saúde do porto de [Belém] não ter dado prática ao 
bergantim “Imperial” que estava de quarentena há vinte dias, por ter vindo de 
Odessa com carga de trigo, sendo que os restantes navios gregos que ficaram de 
quarentena obtiveram prática. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 20. 
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21-  1804, Janeiro, 22, Lisboa 
OFÍCIO de lord Robert Fitzgerald ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] 
visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
agradecendo a presteza com que deferiu seu pedido em relação ao assunto das 
embarcações inglesas.  
Anexos: ofício, lembrete.  
Obs: doc. em francês.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 21. 
 

22-  1804, Janeiro, 30 – Agosto, 5, Queluz 
AVISOS (2), de Manuel Caetano de Noronha ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], o primeiro, remetendo o requerimento de Antônio José de Bragança, 
sugerindo que fosse deferido; o segundo, remetendo o requerimento de José 
Pereira Martins, esperando uma apreciação positiva.  
Anexos: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 22. 
 

23-  [ant. 1804, Fevereiro] 
OFÍCIO de Lázaro José de Brito ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] 
visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
remetendo um requerimento e dando o seu parecer sobre o mesmo, informando 
que o requerente tinha merecimento pessoal por serviços prestados e que merecia o 
cargo de cônsul. 
Anexo: lembrete.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 23. 
 

24-  1804, Março, 7 – Maio, 30, Lisboa 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, do bispo de 
Angola e [Congo], Joaquim [Maria de Mascarenhas Castelo Branco], acusando a 
recepção de um requerimento, e informando que não conhecia o suplicante e que 
havia igrejas vagas; o segundo, de José Joaquim Lobo da Silveira, informando 
acerca do requerimento de José Carlos, sobre um fardo arrematado pelo suplicante 
no porto Franco; o terceiro, do Marquês de Vagos, [D. Francisco da Silva Telo e 
Menezes], informando que recebera um ofício do ajudante da torre de São Vicente 
de Belém, pelo qual participava a entrada a fragata inglesa de Guerra “Poulet”, de 
que era comandante Diogo Danvart, e que esta havia desobedecido a ordem de 
fundear. 
Anexos: lembretes                  
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 24. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

25-  1804, Março, 22 – Maio, 24, Queluz 
OFÍCIOS (2) de Manuel Caetano de Noronha ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], recomendando-lhe os requerimentos de João Urbano de Seixas e de José 
Manuel Moutinho.  
Anexos: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 25. 
 

26-  1804, Março, 24 – Março, 26, Lisboa 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, do cônsul de 
Hamburgo e das cidades Hansiáticas, barão de Stocqueler [Francisco José 
Stocqueler], remetendo o requerimento do capitão hamburguês, Claus Dresen, em 
que solicitava aviso para a torre de Belém não deixar sair o navio português “O 
Diligente”, de que era capitão Bento de Lima, sem comprovar ter dado a fiança 
resultante da sentença que conseguira contra ele; o segundo, de Leonardo Pinheiro 
de Vasconcelos, informando sobre o requerimento do mestre fabricante de móveis 
João Paulo Antunes.  
Anexos: requerimentos, lembrete, relação   
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 26. 
 

27-  [1804, Março, 29] 
LEMBRETE com data de 29 de Março de 1804.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 27. 
 

28-  1804, Abril, 18 – Abril, 20 
OFÍCIO (2) de Robert Fitzgerald ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] 
visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o 
primeiro, remetendo um carta que recebera do capitão Dunbar, comandante da 
fragata inglesa “La Poulette”, solicitando autorização para receberem náufragos da 
fragata inglesa “L´Apolon”; o segundo, solicitando a decisão acerca do ofício que 
lhe havia enviado.  
Anexo: Lembrete. 
Obs.: docs. em francês.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 28. 
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29-  1804, Abril, 27 – Julho, 30, Queluz 
AVISOS (3) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, de José Egídio 
Alvares de Almeida, remetendo os requerimentos deferidos de Manuel Lopes 
Bagunte, Anacleto José de Macedo e Cândido Maximiano para que passasse os 
despachos necessários; o segundo, do [capitão da Legião das Tropas Ligeiras], 
marquês de Loulé, [Agostinho Domingos José de Mendonça Rolim de Moura 
Barreto], remetendo o requerimento do cadete do Regimento de Setúbal, Pedro José 
da Costa; o terceiro, ordenando que fossem postas oito carradas de lenha do Pinhal 
dos Medos na quinta do seu guarda-roupa, denominada a quinta de Azenha, nas 
Fontes Santas. 
Anexos: lembretes.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 29.  
 

30-  1804, Maio, 4, [Lisboa] 
ESCRITO solicitando informações da parte do [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao [oficial maior da Secretária de Estado do Reino e Mercês] Joaquim 
Guilherme da Costa Posser, sobre um aviso expedido pela Secretária de Estado do 
Reino e Mercês. 
Anexos: ofícios, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 30. 
 

31-  1804, Maio, 14 – Julho, 9, [Lisboa] 
AVISOS (2) do marquês estribeiro-mor [D. Pedro José Joaquim Vito de Menezes 
Coutinho] ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, ordenando que 
se empregassem mais trabalhadores e oficiais necessários na obra do cais, no sítio 
do Quadro; o segundo, ordenando que fossem expedidas ordens para o conserto 
da barca que em Salvaterra servia para passagem dos poldros de raça. 
Anexos: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 31. 
 

32-  1804, Maio, 16 – 18, Queluz 
AVISOS (2) do conde de Aveiras, [D. Francisco da Silva Telo e Menezes] ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues 
de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, remetendo o requerimento do 
primeiro-tenente da Real Marinha, João Baptista da Silva Dutra; o segundo, 
remetendo o requerimento de Antônio Nunes Palmeiro. 
Anexos: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 32. 
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33-  1804, Maio, 24, Lisboa 
CARTA do corregedor da Rua Nova, Jacinto Antônio Nobre Pereira, ao príncipe 
regente [D. João], sobre o fato do soldado da 2ª divisão da 9º companhia da Brigada 
Real da Marinha, João José de Almeida, ter sido gravemente ferido com uma faca 
no bairro da Rua Nova e falecido devido aos ferimentos. 
Anexos: lembrete, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 33. 
 

34-  1804, Junho, 18 - Agosto, 28, Pedrouços, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, do tenente-
coronel do Regimento de Cavalaria do Porto, Antônio Xavier de Resende, pedindo a 
mercê que solicitara num requerimento, uma vez que tinha uma família numerosa, 
um soldo baixo e muitos anos de serviço à Coroa; o segundo, do [inspector da 
Brigada Real da Marinha] Rodrigo Pinto Guedes, informando sobre a chegada no 
porto de [Lisboa] da polaca “Sultão Selim Terceiro”, de que era capitão Caetano 
Bálsamo Otomano, vinda de Palermo com uma carga de cevada e trazendo 
também a carruagem que usara durante um ano em Palermo, solicitava, portanto, 
que ordenasse ao desembargador administrador geral da alfândega, Manuel da 
Costa Ferreira, que autorizasse o desembarque da carruagem; o terceiro, de João 
Guilherme Cristóvão Muller solicitando um aviso de licença para fazer uma 
viagem à Inglaterra, o pagamento do seu soldo vencido e ainda os pagamentos dos 
três meses seguintes, para poder fazer a viagem; o quarto, do núncio apostólico em 
Lisboa [Lourenço Caleppe], marcando um encontro com o mesmo secretário de 
Estado.  
Anexos: lembretes. 
Obs: documento em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 34. 
 

35-  1804, Junho, 27 
OFÍCIO do marquês de Alorna, [D. Pedro de Almeida Portugal], remetendo um 
requerimento de Gama, para poder receber algum beneficio, por se encontrar 
muito necessitado e ter uma família numerosa.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 35. 
 

36-  1804, Julho, 13, Lisboa 
OFÍCIO do juiz corregedor do Bairro do Castelo, Dr. João Antônio Dias Ferreira, 
sobre as agressões físicas cometidas por um guarda da Marinha, chamado Falcão a 
um trabalhador do cais, informando que o agressor encontrava-se preso a bordo do 
navio “Carlota”, enquanto procediam as averiguações.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 36. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

37-  1804, Agosto, 8, Churriana, Málaga 
CARTA (cópia) de um particular de Málaga a um correspondente, o original se 
encontra em espanhol, informando que teve necessidade de voltar a abandonar a 
sua casa em Málaga, por causa das doenças que se abateram sobre a região, 
causando caos na cidade e o êxodo das pessoas para o campo.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 37. 
 

38-  1804, Agosto, 24, Lisboa 
OFÍCIO de Francisco Antônio Ciera, remetendo a relação das despesas feitas no 
Castelo, em Ajuda e Caxias, há mais de um ano e ainda não haviam sido pagas e, 
enumerando uma série de obras e consertos que seriam necessários. 
Anexo: lembrete 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 38. 
 

39-  1804, Setembro, 2 
OFÍCIO de Antônio Xavier, sobre as informações dadas pelo superior da 
congregação da missão de que o fugitivo João Mateus havia aparecido. 
Anexos: ofícios, aviso e lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 39. 
 

40-  1804, Setembro, 11, Paço de Arcos 
ATESTADO passado pelo médico Vicente Antônio Azevedo e pelo cirurgião 
Joaquim Filipe Alves da Mata, ambos do juízo da saúde do porto de Belém, 
declarando que no cumprimento de um aviso régio foram a Trafaria examinar as 
moléstias de que a população se queixava, e encontraram algumas pessoas doentes 
com febres intermitentes e remitentes. 
Anexo: representação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 40. 
 

41-  [1804] 
OFÍCIO de Wiliam Jasvir ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] visconde 
de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] informando que a 
epidemia que existia em três cidades [Estados Unidos] acabara e que possuía 
certificados disso, atestados pelo cônsul português, solicitava, portanto, que os 
barcos de bandeira norte-americana não tivessem que ficar em quarentena. 
Anexo: lembrete. 
Obs.: o doc. em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 41. 
 

42-  [ant. 1805] 
PARECER sobre consulta de um eclesiástico sem descendência, cujo único parente 
vivo era uma irmã, casada e sem filhos, que pretendia doar os seus bens a uma 
terceira pessoa, tendo sido aconselhado a fazer uma escritura pública em que 
figurassem o instituidor, o administrador e a herdeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 42. 
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43-  1805, Janeiro, 6 - Janeiro, 9, Londres 
OFÍCIO (2) de Donald Campbell ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] 
visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o 
primeiro, remetendo uma memória em inglês sobre a defesa da nação, escrita com 
a intenção de destruir ideias de alguns escritores e faladores que considerava 
espúrias e extravagantes; o segundo, acusando a recepção de uma carta e 
informando que viajaria dentro de vinte dias para Portugal, mencionando a sua 
promoção na Marinha por parte do príncipe regente, e comentando a situação 
política internacional. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 43. 
 

44-  ����1805, Fevereiro, 5 – [1805] 
ESCRITOS (6) do [oficial maior da secretário de Estado da Marinha e Ultramar, 
João Filipe da Fonseca, ao secretário de Estado da mesma secretária, visconde de 
Anadia João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, sobre o 
pedido de pensão feito por irmã da viúva do falecido oficial da secretária Francisco 
de Assis; o segundo, sobre as sentenças do Conselho da Justiça para se executar no 
Brasil; o terceiro, acerca da antiga prática dos navios darem salvas de artilharia que 
havia sido renovada e causado muitos feridos e mortos, considerando necessário 
que se retomasse a proibição; o quarto, sobre o pagamentos de despesas 
extraordinárias do correio expedido para Berlim; o quinto, sobre as despesas com o 
vestuário das mulheres que acompanhariam os maridos para o degredo nas 
colónias; o sexto, sobre as cartas demoradas que ficavam sem efeito, e que os 
emolumentos que delas resultavam eram insignificantes, portanto os governadores 
não deveriam proceder a sua arrecadação para remetê-los ao [reino]. 
Anexo: escrito, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 44. 
 

45-  1805, Março, 5, São João dos Bem Casados, Campolide 
ESCRITO do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, visconde de Anadia, 
João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] a Luís de Vasconcelos e 
Sousa, remetendo uma pauta que continha alguns ofícios dos governadores dos 
domínios ultramarinos e outros papéis, todos pertencentes ao expediente da sua 
repartição.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 45. 
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46-  ����1805, Maio, 13 - Agosto, 15, Queluz 
DECRETOS (3) do príncipe regente [D. João], o primeiro, nomeando o bacharel 
Antônio Filipe Soares de Andrade de Brederode para o lugar de juiz conservador 
das matas do sul; o segundo, sobre as demonstrações festivas pelo feliz parto da 
princesa do Brasil [Carlota Joaquina] e pelo baptismo da infanta [D. Maria da 
Assunção de Bragança]; o terceiro, promovendo e reformando os oficiais do 
regimento de Estremoz, declarados numa relação inclusa, conforme proposta do 
vice-rei e capitão general de Mar e Terra do Estado do Brasil, D. Fernando José de 
Portugal. 
Anexo: relação.   
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 46. 
 

47-  ����1808, Janeiro, 25, [Rio de Janeiro] 
OFÍCIO do capitão-de-mar-e-guerra, José Maria Dantas Pereira, sugerindo que se 
criasse no Rio de Janeiro uma instituição destinada a formar profissionais para as 
áreas marítimas, militares e da fazenda; instruindo como tal deveria ser feito e 
mencionando como a educação mudou as nações europeias, nomeadamente 
Rússia, França, Holanda. 
Anexos: ofícios e mapas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 47. 
 

48-  1810, Agosto, 28, Braga 
RELAÇÃO de Alexandre Teotónio Alvares, sobre as madeiras que levou o iate 
“Santo Antônio” de que era mestre Manuel de Sequeira.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 48. 
 

49-  [post. 1810, Outubro, 7] 
CARTA do cirurgião francês, prisioneiro de guerra, Guillaume Parietti, solicitando 
ser integrado no serviço ao exército inglês. 
Obs: documento em francês. 
 AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 49. 
 

50-  1810, Dezembro, 20, [Lisboa] 
OFÍCIO do tenente general […] Harde ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], remetendo algumas cartas por ordem 
do almirante comandante, para que se resolvesse se deveriam ser enviadas ao 
exército francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 50. 
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51-  1810, Dezembro, 27, Lisboa.  
CARTA do cirurgião J. Beannez ao cirurgião e major da 2ª divisão do 8º corporação 
francesa, Sr. Louville, informando que fora feito prisioneiro de guerra em Coimbra 
e encontrava-se a servir nos hospitais da cidade e,dada a sua situação, vira-se 
obrigado a dispor de alguns dos seus bens, incluindo algumas peças de vestuário.   
Obs.: os docs em francês  
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 51. 
 

52-  [1810, Dezembro, 27], [Lisboa]  
CARTA do cirurgião francês […], ao cirurgião e major da armada francesa em 
Portugal, Sr. Kayser, relatando que depois de ter sido preso em Coimbra, 
encontrava-se em cativeiro numa fragata, e informando também sobre os outros 
prisioneiros seus compatriotas.   
Obs.: o documento está em francês.   
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 52. 
 

53-  1810, Dezembro, 27, Lisboa  
CARTA do cirurgião Philippe, ao oficial da 6º regimento de infantaria do 6º corpo 
da armada da 1ª divisão da armada francesa em Portugal, Sr. Sanglois, informando 
da sua situação e pedindo que comunicasse ao seu irmão que se encontrava 
prisioneiro de guerra e solicitasse ao mesmo o envio de 100 francos em dinheiro de 
Portugal ou Espanha.  
Obs.: o documento está em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 53. 
 

54-  1810, Dezembro, 27, Lisboa 
CARTA do [cirurgião francês] Fournier ao farmacêutico chefe da armada francesa, 
Sr. Burdin, informando que ele e os companheiros foram presos por uma divisão 
do general inglês em Coimbra e que dali foram para o Porto, de onde embarcaram, 
estando atualmente a bordo de uma fragata, comunicando que eram 10 
prisioneiros, que alguns tinham adoecido e que dois deles tinham ficado detidos 
num castelo forte, com outros oficiais.   
Obs.: o documento esta em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 54. 
 

55-  1810, Dezembro, 28 – 1810, Dezembro 
CARTAS (2) do cirurgião francês […], a primeira, ao coronel comandante do 
exército francês [Sr. Sacroix], ao farmacêutico principal de França em Portugal, 
informando da sua situação de prisioneiro de guerra, pedido que algum familiar 
seu fosse avisado da sua condição e que, se fosse possível, lhe enviasse 300 francos 
em dinheiro de Portugal ou Espanha; a segunda, dirigida a seu irmão, tratando do 
mesmo assunto.  
Obs.: os docs em francês 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 55. 
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56-  1811, Novembro, 25, Lisboa 
INFORMAÇÃO do capitão José Laurentino, emitindo o seu parecer sobre o 
requerimento do capitão tenente reformado Francisco Nunes Ribeiro.  
Anexos: requerimento, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 56. 
 

57-  [post. 1811] 
OFÍCIO do [oficial da Armada, capitão de mar e guerra e fidalgo da Casa Real], 
barão de Arruda, [Antônio Ramires Esquível] ao conde das Galveias [D. João de 
Almeida de Melo e Castro] cumprimentando-o pelo seu novo cargo.   
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 57. 
 

58-  1814, Novembro, 28, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho], ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, no Brasil], Antônio 
Araújo de Azevedo, sobre o pagamento de meio soldo do falecido brigadeiro 
Francisco Pinto às suas filhas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 58. 
 

59-  1814, Outubro, 29 – Dezembro, 22, [Lisboa] 
CARTAS (4) [da junta governativa do Reino] ao príncipe regente [D. João], a 
primeira, sobre o requerimento do patrão mor do Arsenal Real da Marinha, 
Francisco Gonçalves que solicitava que o seu filho, Antônio Gonçalves fosse 
admitido na classe dos voluntários da Armada Real; a segunda, sobre o almirante 
Pedro de Mendonça de Moura, que requeria o pagamento dos seus vencimentos de 
embarcado, de Janeiro a Maio de 1809, quando esteve encarregado das Forças 
Navais; a terceira, acusando a recepção de muitos ofícios expedidos pela secretária 
de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinos; a quarta, emitindo parecer sobre o 
requerimento do carpinteiro de machado do Arsenal da Marinha, João José Coelho.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 59. 
 

60-  [1814]  
LISTA dos príncipes e soberanos com quem o [príncipe regente] mantinha 
correspondência, em português, latim e francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 60. 
 

61-  1816, Dezembro, 20, Lisboa 
CARTA de Antônio Joaquim a Freitas, informando sobre o seu desagrado acerca de 
uma procuração de mais de cinquenta pessoas em consequência do alvará que 
estabelecera o novo sistema da tesouraria e criação de uma contadoria.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 61. 
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62-  1819, Maio, 14 – Junho, 18, Cádiz  
OFÍCIOS (2), de José Gonçalves Vieira dirigidos ao [tenente general], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito] e ao marquês de Cascais, dando 
informações sobre a grande expedição que estava a ser preparada na baía de Cadiz, 
com destino ao Rio da Prata, para tal encontravam-se naquela baía cinquenta e 
cinco navios de transportes espanhóis, ingleses, franceses, russos e suecos e ainda 
sobre as ordens que chegaram de Madrid para a saída da expedição, mas não 
poderia sair antes do mês de Agosto, ou princípio de Setembro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 62. 
 

63-  ����1820, Junho, 2 – Julho, 4, Lisboa 
CARTAS (2) da [Junta Governativa do Reino] ao rei [D. João VI], a primeira, 
remetendo a relação de quatro presos napolitanos, que iriam para o Rio de Janeiro, 
no navio “São José Voador”; a segunda, remetendo a consulta da Mesa do 
Desembargo do Paço, sobre um ofício do corregedor da comarca de Angra.  
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 63. 
 

64-  ����[ant. 1822, Janeiro, 7] – [ant. 1822, Novembro, 25] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. João VI], o primeiro, de Pedro Martins, dono de 
um barco cacilheiro, solicitando o desembargo da sua embarcação que fora 
embargada para transportar para a vila de Alhandra peças de artilharia para o 
Arsenal Real da Marinha; o segundo, do presbítero secular do hábito de São Pedro, 
padre Pedro Antônio Gerardo, solicitando ocupar o lugar de capelão da Brigada da 
Marinha, por falecimento do antigo capelão; o terceiro, do proprietário de barco 
cacilheiros, Pedro da Silva, solicitando a alteração do processo de nomeação do 
cabo de mar [do porto de Almada] para que esse processo voltasse à forma antiga 
ao ano de 1797, em que a eleição era feita através dos marítimos perante a câmara; 
o quarto, dos presos da presídio da Cova da Moura que se encontravam 
sentenciados ao degredo no ultramar, solicitando vestuário e que fossem enviados 
para o seu destino, para poderem viver em liberdade; o quinto, de Rosa Maria, 
viúva de Venceslau Possidônio, solicitando o pagamento dos tonéis que o seu 
falecido marido fez para as embarcações que transportaram a corte ao Brasil. 
Anexos: lembrete, certidão, atestados, recibo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197, pasta 64. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 197-A (1822-1833) 
N.º de pastas descritas: 44 
Assuntos: cólera morbus; entrada de navios no porto de Lisboa; autorização para entrada de 
navios estrangeiros em Portugal; nomeação para cargos e postos militares; companhia de 
Jesus; remuneração de serviços; piratas e corsários; pedido de pensões; prisioneiros de 
guerra; contrabando na zona costeira do reino; prisão de marinheiros; visitas às embarcações; 
fardetas para degredados. 
 

1-  1822, Junho, 3, [Lisboa] --- [1822] 
REQUERIMENTOS (5) o primeiro dos presos casados que vieram da Relação do 
Porto, que tinham obtido autorização para trazerem suas mulheres para os 
acompanhar aos seus destinos, mas essas não estavam autorizadas a estar junto às 
grades da prisão, entretanto alguns presos recebiam visitas das suas 
‘‘amancebadas’’, por isso solicitavam que o problema fosse resolvido; o segundo, de 
Malaquias José de Oliveira, antigo soldado do regimento de infantaria nº 16, 
solicitando um posto; o terceiro, do marítimo Vicente Gonçalves, solicitando 
permissão para voltar a trabalhar no barco de seu pai para sustentar a família, pois 
se encontrava a servir numa fragata de Guerra na Figueira da Foz; o quarto, de 
Maria Joana, moradora na Cova da Moura, alegando que fora insultada pelo 
soldado da Brigada Real da Marinha, José Maria, solicitava que esse fosse 
castigado; o quinto, de Manuel de Almeida, solicitando licença para citar 
judicialmente por dívida o correio da Secretária de Estado da Marinha e 
[Ultramar], Pedro Antônio Bento.  
Anexo: certidão.  
Obs.: os requerimentos são dirigidos a um secretário de Estado.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 1. 
 

2-  ����1825, Maio, 21, Forte da Areia [lisboa] 
MAPA de registo das embarcações que entraram na barra de Lisboa, sendo de 
nacionalidade americana, inglesa, portuguesa, russa, prussiana, francesa, sueca e 
hanoveriana, procedentes da Dinamarca, Inglaterra, Portugal continental e ilhas, 
Hanover, Brasil, Espanha, Holanda, entre outros destinos, carregados de trigo, 
lastro, milho, madeira, carvão, carne salgada, manteiga, cevada, entre outros 
artigos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 2. 
 

3-  1827, Fevereiro, 10 
REQUERIMENTO dos contratadores gerais do tabaco e saboarias, solicitando o 
deferimento de um requerimento, em que pediam que fosse disponibilizado por 
prestação anual do forte de São João de Deus, próximo da Rocha do conde de 
Óbidos, para estabeleceram uma casa de fiscalização. 
Obs.: o requerimento é dirigido a um secretário de Estado.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 3. 
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4-  1827, Setembro, 7, Lisboa – [ant. 1828, Abril, 16] 
REQUERIMENTOS (2) à princesa regente [D. Isabel Maria], o primeiro, do tenente 
de cavalaria, Antônio Manuel Lobo de Saldanha, solicitando uma certidão, na qual 
conste que foi nomeado para o posto de segundo tenente, por decreto de 12 de 
Outubro de 1817; o segundo, do anspeçada da 5ª Companhia do Regimento nº 16, 
Miguel Antônio Vicente, solicitando o posto de alferes para qualquer regimento no 
ultramar. 
Anexos: certidão, requerimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 4. 
 

5-  1827, Setembro, 20, Porto 
REQUERIMENTO dos comerciantes da cidade do Porto à princesa regente [D. 
Isabel Maria], solicitando a nomeação do capitão-de-mar-e-guerra graduado, João 
de Sousa, para o cargo de intendente da marinha na cidade do Porto, uma vez que 
o atual intendente, José Joaquim da Rosa Coelho foi chamado à Corte e deixou o 
capitão-de-mar-e-guerra como intendente interino.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 5. 
 

6-  1828, Junho, 19, [Lisboa] – 1831, Outubro, 24, Queluz 
ESCRITOS (4) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Conde de Bastos, 
[José Antônio de Oliveira Leite de Barros], ao ajudante da torre de Belém, 
ordenando a saída de navios: do dinamarquês “Anna Maria”; dos suecos 
“Penélope” e “Union” e “Constitution”; dos americanos “Rolla” e [“Amarira”] e do 
navio “Jorge Jieske Tromp” dos Países Baixos. 
Anexos: requerimentos 
Obs.: o signatário só recebe o título de conde de Bastos em 1829, desta forma no 1º 
documento apenas assina o seu nome. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 6. 
 

7-  1828, Julho, 28, Andújar  
OFÍCIO de Rafael Ansaldo ao secretário de Estado dos Negócios do Reino, Conde 
de Bastos, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], remetendo um requerimento 
para ser levado à presença do rei [D. Miguel].  
Anexos: carta, atestado. 
Obs: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 7. 
 

8-  1828, Novembro, 19, Queluz 
ESCRITO ao ajudante da torre de Belém, ordenando a saída do navio dinamarquês 
“Ceres”. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 8. 
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9-  1829, Janeiro, 8, Lisboa – [ant. 1829, Maio, 10] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Miguel], o primeiro, de Sebastião Inácio Esteves, 
solicitando um posto de porteiro na Real Intendência da Marinha ou no Conselho 
da Marinha; o segundo, dos oficiais da fazenda regressados do ultramar, 
solicitando receber na Contadoria Geral cédulas dos seus vencimentos, para fazer 
face aos atrasos nos pagamentos; o terceiro, da viúva Luísa Bernarda de São José, 
moradora na Vila do Conde, que tem duas escunas, denominadas “Luísa” e 
“Carolina”, a serem construídas nos estaleiros da vila, solicitando a isenção das 
embarcações do pagamento dos direitos dos géneros e manufatura do reino que 
exportarem para no estrangeiro na primeira viagem que fizerem.  
Anexo: lembrete.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 9. 
 

10-  [ant. 1829, Janeiro, 30] – [ant. 1829, Março, 12] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro, dos negociantes da praça de Lisboa solicitando 
que os navios mercantes sejam dispensados de levar capelão; o segundo, dos 
oficiais e cadete do Regimento de Artilharia Nº 1, solicitando o deferimento dos 
requerimentos em que pediram o pagamento das comedorias vencidas. 
Anexos: lembrete e informação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 10. 
 

11-  1829, Março, 18, Queluz  
PORTARIA, do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar e da secretária dos 
Negócios do Reino], Conde de Bastos, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros] 
autorizando o livre desembargue do guarda-roupa e da mobília do falecido tenente 
general, governador das Armas do Reino do Algarve, Barão da Vila da Praia, 
[Francisco de Borja Garção Stocker].  
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 11. 
 

12-  1829, Abril, 19, Lisboa 
OFÍCIO de Antônio P. de Carabassa ao secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar, conde de Bastos, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], sobre 
Manuel Antônio do Lago, natural de Santa Marina de Fornelos, Galiza, que foi 
preso a bordo da fragata “ Pérola”.   
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 12. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

13-  [1829, Maio, 26] – [ant. 1829, Setembro, 1] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Miguel], o primeiro, dos procuradores das cinco 
companhias da pesca costeira da vila de Mira, informando que era época de início 
das actividades da Companhia e os pescadores encontravam-se foragidos, temendo 
ser presos por embarcações de guerra do reino, e solicitando a resolução do 
problema; o segundo, do primeiro escriturário do Hospital Real da Marinha, Luís 
Antônio Jorge, solicitando que fosse concedido ao filho, soldado do Batalhão dos 
Caçadores nº 8, João César Augusto Jorge, passagem para o Corpo da Brigada Real 
da Marinha, por se encontrar longe de casa no seu atual posto; o terceiro, do 
provedor e demais irmãos da Santa Casa da Misericórdia da vila de Alcácer do Sal, 
solicitando licença para fazer corte no pinhal de uma herdade que possuem em 
Alcácer do Sal, para as despesas da mesma herdade.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 13. 
 

14-  [ant. 1829, Julho, 22] – [post. 1831, Abril]  
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. Miguel I], o primeiro de D. Marta da Conceição, 
solicitando o despacho de um pedido de aforamento de um terreno que ocupa há 
mais de trinta anos no sítio da Junqueira a Santo Amaro, que pertence a Fazenda 
da Marinha; o segundo, das irmãs Maria da Conceição e Joana Maria, solicitando 
uma pensão por morte do pai de ambas, o oficial José da Silva, que faleceu na obra 
da real cordoaria. 
Anexos: lembretes, ofício.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 14. 
 

15-  ����[ant. 1829, Setembro, 2] – 1829, Outubro, 7, Lisboa 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Miguel I] o primeiro, de Luís Tomás de Aquino 
Vieira, morador em [Lisboa], antigo escrivão na cidade de Évora e militar no 
Batalhão dos Caçadores Nº 5, solicitando ser nomeado oficial da secretária de 
Estado dos Negócios da Marinha; o segundo, do piloto supra da barra da Figueira 
[da Foz], Luís Gonzaga dos Santos, solicitando provisão nomeando-o para servir 
interinamente de piloto de número; o terceiro, do negociante João Paulo Cordeiro, 
solicitando um aviso ao provedor da Casa da Índia para que ordenasse no 
Consulado Geral da Saída o despacho referente aos barris de pólvora que ele quer 
enviar para e África e para o Brasil. 
Anexos: lembretes, requerimentos, carta régia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 15. 
 

16-  [1829, Outubro, 12] 
INFORMAÇÃO sobre o requerimento de Luís Vicente Rebelo que teve despacho 
em 5 de Setembro de 1829. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 16. 
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17-  1829, Outubro, 13, Lisboa – [ant. 1829, Setembro, 12] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Miguel I] o primeiro, da empresa “Onete e 
Ricchini”, solicitando que fosse suspenso o embarque dos refugiados espanhóis no 
brigue sueco “Andreas”, que fora fretado pela empresa até a verificação dos 
documentos; o segundo, do cabo de esquadra da 7ª Companhia do Regimento de 
Infantaria Nº 1, Sebastião Joaquim Soares, solicitando que fosse aceite a sua 
matrícula no Colégio dos Nobres, uma vez que obtivera aviso autorizando a sua 
frequência das aulas, mas que no dia em que fora efectivar a matrícula as mesmas 
já se encontravam encerradas; o terceiro, de D. Francisco Xavier de Lócio Seilbetz, 
que foi provedor da Comarca de Santarém, solicitando uma certidão onde 
constasse os anos em que ocupou o cargo. 
Anexos: ofício (cópia) 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 17. 
 

18-  1830, Abril, 30, Queluz – 1831, Junho, 21, Queluz  
ESCRITOS (4) do [ministro assistente ao despacho] duque de Cadaval, [D. Nuno 
Caetano Álvares Pereira de Melo] ao ajudante da torre de Belém, autorizando a 
saída de embarcações: do navio siciliano “Diligente”; do barco a vapor inglês 
“Francisco I”; dos navios brasileiros “Dido” e “São João Baptista”; e dos bergantins 
sardos “Diana e La Rosa.  
Anexos: requerimentos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 18. 
 

19-  [ant. 1830, Setembro, 17] 
REQUERIMENTO do capitão do navio russo “Teodora”, J. P. Enquist, ao rei [D. 
Miguel I], solicitando passaporte para poder sair livremente do porto de Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 19. 
 

20-  [1830] 
REQUERIMENTO do negociante austríaco, P. M. Schaeffer, ao rei [D. Miguel I], 
solicitando autorização de entrada no porto de Belém de quatro navios austríacos, 
carregados de géneros alimentícios e outros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 20. 
 

21-  1831, Junho, 27, Queluz 
DECRETO (cópia) do rei [D. Miguel I] entregando Luís de Paula Furtado Castro do 
Rio de Mendonça o seu antigo cargo de secretário de Estado dos Negócios 
Eclesiásticos e de Justiça.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 21. 
 

22-  1831, Junho, 27, Queluz 
DECRETO (cópia) do rei [D. Miguel I] exonerando João de Matos Vasconcelos 
Barbosa de Magalhães do cargo de secretário de Estado dos Negócios Eclesiásticos 
e da Justiça.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 22. 
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23-  1831, Junho, 29, Queluz  
DECRETO (cópia) do rei [D. Miguel] rectificando o decreto de 27 de Julho de 1831, 
em que entregou a Luís de Paula Furtado Castro do Rio de Mendonça o seu antigo 
cargo de secretário de Estado dos Negócios Eclesiásticos, ordenando que o mesmo 
secretário, por motivos de saúde, servisse interinamente, enquanto não nomeasse 
outra pessoa para o cargo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 23. 
 

24-  1831, Julho, 1, Queluz  
CARTA RÉGIA (cópia) de [D. Miguel I] ao duque de Cadaval, [D. Nuno Caetano 
Álvares Pereira de Melo], exonerando-o, por motivos de saúde, do cargo do cargo 
de ministro assistente ao despacho do Gabinete Real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 24. 
 

25-  1831, Julho, 4, Queluz  
DECRETO (cópia) do rei [D. Miguel I] nomeando o conde de Bastos, [José Antônio 
de Oliveira Leite de Barros] ao cargo de secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar, uma vez que o duque de Cadaval, [D. Nuno Caetano Álvares Pereira de 
Melo] seria afastado do cargo por motivos de saúde.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 25. 
 

26-  1831, Agosto, 2 - Agosto, 11, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], Visconde de 
Santarém [Manuel Francisco de Barros e Sousa] ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar] conde de Bastos, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o 
primeiro, remetendo cópias de um ofício e um documento em anexo enviados pelo 
cônsul de Portugal de São Petersburgo sobre a epidemia de cólera morbus; o 
segundo, remetendo o edital do Real Conselho do Comércio em Estocolmo para 
evitar a comunicação da cólera morbus; o terceiro, remetendo um extracto de um 
ofício enviado pelo ministro [plenipotenciário] em Berlim sobre a epidemia de 
cólera morbus em São Petesburgo; o quarto, remetendo um extracto de um ofício do 
cônsul geral de Portugal em Trieste sobre a cólera morbus.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 26. 
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27-  1831, Agosto, 13 – Agosto, 20, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], Visconde de 
Santarém [Manuel Francisco de Barros e Sousa] ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar] conde de Bastos, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], 
remetendo um exemplar de um edital do vice-cônsul da Áustria em Portugal sobre 
as precauções contra o contágio da cólera morbus; o segundo, remetendo um 
extracto de um ofício do cônsul de Portugal em Baiona sobre a cólera morbus; o 
terceiro, restituindo a informação da comissão da saúde pública e comunicando 
que expedira ordem ao encarregado de negócios de sua majestade em Washington; 
o quarto, sobre a possível necessidade de fazer visitas fora da barra aos paquetes 
da Inglaterra, por causa do contágio da cólera morbus. 
Anexo: ofício (tradução), lembrete 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 27. 
 

28-  1831, Agosto, 20 – Agosto, 26, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], Visconde de 
Santarém [Manuel Francisco de Barros e Sousa] ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar] conde de Bastos, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], 
remetendo a cópia do ofício do ministro da [Espanha em Portugal], sobre as 
medidas sanitárias adoptadas pela Espanha para evitar o contágio de cólera morbus; 
o segundo, sobre a correspondência entre a comissão da saúde e Manuel Cláudio 
Vidal, reconhecendo-o como cônsul português na [Dinamarca], apesar do real 
decreto da Junta do comércio que declarou que encontrava-se demitido do cargo; o 
terceiro, remetendo extracto de um ofício do ministro [plenipotenciário] de 
Portugal em Turim, acerca do contágio de cólera morbus; o quarto, remetendo 
extracto de um ofício do ministro [plenipotenciário] de Portugal em Berlim, sobre a 
cólera morbus.  
Anexos: ofício (cópia), lembrete.  
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 28. 
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29-  1831, Setembro, 1 – Setembro, 10, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], Visconde de 
Santarém [Manuel Francisco de Barros e Sousa] ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar] conde de Bastos, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], 
acusando a recepção de ofícios, acompanhados da informação da comissão da 
saúde pública relativa ao contágio de cólera morbus; o segundo, remetendo uma 
informação da comissão da Saúde pública e um ofício sobre os motivos da 
correspondência de Manuel Cláudio Vidal, que foi demitido do cargo de cônsul 
português na [Dinamarca] e advertindo sobre a necessidade da mesma comissão 
marcar um prazo para que os capitães dos navios tomem conhecimento dos 
indivíduos que foram demitidos dos cargos de cônsules de Portugal em portos 
estrangeiros; o terceiro, remetendo uma cópia do regulamento da Junta da Saúde 
Pública no Reino das duas Sicílias, remetida pelo cônsul português em Nápoles; o 
quarto, remetendo a cópia de uma nota enviada pelo ministro de Portugal em São 
Petersburgo, sobre a cólera morbus.   
Anexo: regulamento. 
Obs.: documento em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 29. 
 

30-  1831, Setembro, 15 – Setembro, 30, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], Visconde de 
Santarém [Manuel Francisco de Barros e Sousa] ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar] conde de Bastos, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o 
primeiro remetendo cópia de ofício do cônsul de Portugal em Trieste a respeito da 
cólera morbus; o segundo, comunicando que, em ofício, o conde de Oriola [José 
Antônio Plácido Lobo da Silveira Quaresma] informava que a epidemia havia 
chegado a Berlim, apesar das precauções tomadas; o terceiro, comunicando que o 
cônsul de Portugal em Gênova informara as medidas tomadas pelo governo de 
S.M. Sarda para evitar a epidemia da cólera morbus nos seus Estados; o quarto, 
remetendo extrato do ofício do cônsul de Portugal em Trieste acerca da cólera 
morbus. 
Anexo: lembrete 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 30. 
 

31-  1831, Outubro, 4 – [1831] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. Miguel I], o primeiro, do major da Brigada Real 
da Marinha e comandante do presídio da Cova da Moura, José Rodrigues da Silva 
preso na prisão da Brigada Real da Marinha solicitando ser solto e restituído ao 
cargo que ocupava; o segundo, do moço fidalgo com exercício na Casa Real, 
Antônio Freire Cortez da Fonseca Osório, solicitando que um requerimento sobre 
os seus serviços, que se encontrava na Secretaria de Estado dos Negócios 
Ultramarinos, subisse à presença régia.  
Anexos: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 31. 
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32-  1831, Outubro, 4 – Outubro, 18 [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], Visconde de 
Santarém [Manuel Francisco de Barros e Sousa] ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar] conde de Bastos, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o 
primeiro, remetendo a correspondência enviada pelo cônsul geral de Portugal em 
Estocolmo, sobre a cólera morbus; o segundo, remetendo extractos de notícias 
relativas a cólera morbus enviadas pelo cônsul geral de Portugal em Trieste; o 
terceiro, remetendo um extracto de um ofício enviado pelo cônsul de Portugal em 
Trieste informando a manifestação da cólera morbus em Viena; o quarto, remetendo 
cópia de uma relação sobre os progressos da cólera morbus em Viena.    
Anexos: lembretes 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 32. 
 

33-  [ant. 1831, Outubro, 12] 
REQUERIMENTO do corneta da 4ª Companhia do 2º Batalhão de Voluntários 
Realistas, Ilias Cipriano da Câmara, ao coronel do memo batalhão, solicitando um 
atestado no qual conste que se encontra empregado no serviço régio, para 
apresentar ao inspector da sua repartição. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 33. 
 

34-  1831, Outubro, 27 - Novembro, 25, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], Visconde de 
Santarém [Manuel Francisco de Barros e Sousa] ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar] conde de Bastos, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o 
primeiro, remetendo um ofício do cônsul de Portugal em Trieste, sobre a cólera 
morbus em Viena; o segundo, remetendo a cópia de um ofício confidencial do 
visconde de Molelos [Francisco de Paula Vieira da Silva Tovar], acerca da cólera 
morbus em Gibraltar; o terceiro, sobre o ofício do vice-cônsul de Portugal em 
Sevilha acerca das medidas sanitárias, relativas às pessoas procedentes de 
Gibraltar, adoptadas pela Junta da Saúde daquela cidade; o quarto, sobre a troca de 
correspondência com o ministro da Espanha em Portugal acerca dos bens de 
espanhóis que faleceram nas colónias portuguesas.  
Anexos: lembretes, informação 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 34. 
 

35-  ���� [1831] 
REPRESENTAÇÃO dos negociantes da praça de Lisboa, proprietários de vários 
navios que fazem a viagem entre o Brasil e o reino, solicitando ajuda para fazer face 
aos piratas e corsários que atacam as suas embarcações.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 35. 
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36-  [1831] 
REQUERIMENTO de Gertrudes Rita Ribeiro, viúva do capitão-de-mar-e-guerra, 
José Maria Ribeiro a Luís José de Morais, solicitando um lugar no recolhimento de 
Lázaro Leitão.   
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 36. 
 

37-  1832, Abril, 3, Queluz 
OFÍCIO do secretário de Estado da Marinha e Ultramar], conde de Bastos, [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros] ao [Chanceler da Casa da Suplicação que 
serve de regedor], Antônio José Guião, sobre sítio onde podiam albergar as 
mulheres que se encontram presas no presídio do Limoeiro. 
Anexos: ofício, auto.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 37.  
 

38-  1832, Maio, 17, Lisboa – Setembro, 20, Trafaria  
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Miguel I], o primeiro, da viúva D. Maria do 
Carmo da Soledade dos Reis, solicitando a propriedade do lugar de vendedora do 
pescado das dízimas da Casa de Bragança; o segundo, do primeiro-tenente da 
Corporação Militar do Arsenal Real do Exército, Maximiano Antônio da Cunha, 
que tendo sido condecorado pelo rei com o hábito de Nossa Senhora da Conceição 
da Vila Viçosa, solicitava a expedição das portarias; o terceiro, do negociante 
britânico na cidade de Lisboa, J. M. Garland, consignatário do brigue inglês 
“Marnhul” que se encontrava em Cascais, solicitando autorização para o navio 
passar a torre e seguir viagem para a Terra Nova; o quarto, do serrador João 
Antônio que se encontrava preso na Trafaria e comutado para servir dos navios de 
guerra, solicitando ser solto devido a sua idade avançada.  
Anexo: lembrete, requerimentos, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 38. 
 

39-  1832, Junho, 1, Lisboa 
OFÍCIO do Chanceler da Casa da Suplicação que serve de regedor, Antônio José 
Guião, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] conde de Bastos, [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros], sobre o lugar recomendado para receber as 
mulheres que se encontravam presas no presídio do Limoeiro.  
Anexo: informação 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 39. 
 

40-  1832, Junho, 9 – Junho 12, Lisboa  
OFÍCIOS (2) do intendente geral da polícia, Joaquim Gomes da Silva Belfort ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar] conde de Bastos, [José Antônio de 
Oliveira Leite de Barros], o primeiro, sobre as precauções sugeridas pelo 
corregedor da comarca de Aveiro para a prevenção da cólera morbus; o segundo, 
sobre as informações do juiz de fora de Almada sobre algumas febres epidémicas 
que apareceram no Seixal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 40. 
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41-  1832, Agosto, 25 – Novembro, 25, Lisboa 
REQUERIMENTOS (3), o primeiro, de João Paulo Cordeiro, encarregado da 
compra de duas cargas de carvão para a embarcação de serviço real, informando 
que a carga de carvão encontrava-se a bordo do brigue inglês “Mary” e da escuna 
inglesa “Diligente”, solicitava autorização para estas embarcações entrarem na 
barra; o segundo, do alferes do Regimento de Infantaria de Linha Nº 13, Pedro 
Alexandrino da Cunha, solicitando receber uma quantia referente a vários artigos 
de fardamento do tempo que serviu na Brigada Nacional da Marinha; o terceiro, do 
desembargador Manuel Ferreira Tavares Salvador solicitando deferimento de um 
requerimento pelo qual pedia autorização para fazer um corte de sobreiros na sua 
herdade do Sapalinho sobre a margem direita do rio Sado, dirigidos a um 
secretário de Estado.  
Anexos: lembretes.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 41. 
 

42-  1832, Julho, 2, [Lisboa] 
OFÍCIO do [oficial da Secretaria de estado da Marinha e Ultramar], Joaquim 
Guilherme da Costa Posser sobre o requerimento de D. Joaquina Rosa Perdigão, 
viúva de Francisco Antônio Ferreira Souto, pelo qual solicitava que se verificasse se 
tinha direito a alguma pensão pela morte do marido. 
Anexos: lembretes, aviso (cópia), ofício, avisos, requerimentos, requerimento 
(cópia), despacho, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 42. 
 

43-  [1832] 
REQUERIMENTOS (4) o primeiro do capitão das milícias do 1º Regimento de 
Lisboa, João Moniz de Sá Corte Real, solicitando o deferimento de dois 
requerimentos, um em que pede a confirmação da sua patente e outro em que pede 
o hábito de São Bento de Avis; o segundo, do capitão do navio sueco “Swea”, 
Anders Bäckman, solicitando autorização para que a embarcação entre no porto de 
[Lisboa]; o terceiro, dos sentenciados para o degredo em Sagres, José Ferreira Feijão 
e Joaquim Ventura solicitando o perdão da pena de degredo; o quarto, do oficial de 
serralheiro, Joaquim Fernandes Guerra, solicitando ser admitido na oficina de 
serralharia das obras públicas. 
Anexos: lembretes.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 43. 
 

44-  1833, Maio, 3, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], Visconde de 
Santarém [Manuel Francisco de Barros e Sousa] ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar] conde de Bastos, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], 
informando que o ministro da guerra lhe havia remetido a “Crónica do Porto”, na 
qual declarava-se que a esquadra de Sartorius que havia levantado para defronte 
ao Douro fora comprar mantimentos a Vigo.  
AHU_CU_Reino, Cx. 197-A, pasta 44. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 199  
Pastas descritas: 57 (1720-1828) 
Assuntos: padrões de juros; remuneração de serviços; falecimento de D. José I; doença de D. 
Maria I; regulamento de emolumentos; pensões; tropas espanholas; aumento de militares nos 
regimentos do Alentejo; cabido da Sé de Funchal; matrículas na Academia Real da Marinha; 
regência de D. Isabel Maria; nomeações para cargos; pedido de certidões; demarcação de 
terras; exoneração de cargos.  
 
 

1-  [1720-1724] 
DESPACHO  
Anexos: Extrato das resoluções do embaixador dos Estados Gerais das Províncias 
Unidas, Mr.Sparcker, e dois ofícios, sendo o primeiro, escrito em Haia sobre os 
negócios feitos na cidade de Embden, nos Estados Unidos, enfatizando que o 
coronel Otto, tinha sido enviado a respectiva cidade, para avaliar a situação dos 
negócios naquela localidade e depois enviar um relatório para Haia; no segundo, o 
enviado extraordinário da Inglaterra, Mr. Sparcker, informou sobre o mesmo 
assunto. 
Obs: doc. principal em holandês, e os anexos estão em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 1. 
 

2-  [ant.1750] 
Relação de vinho, vinagre e azeite solicitado pelos Armazéns. 
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 2. 
 

3-  [1758, Fevereiro, 20] - [1760, Março, 17] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei D. José I, o primeiro, do desembargador José de 
Morais Machado solicitando que o seu irmão, Raimundo de Morais Pereira, 
prisioneiro na prisão de limoeiro, fosse libertado porque estava muito doente; o 
segundo, de José Antônio de Moura Negrão e Francisco Tomás de Moura do Vale 
Negrão, solicitando o recebimento dos foros de fidalgo, além de uma pequena 
ajuda de custo, uma vez que se candidataram, voluntariamente, para servir no 
Estado da Índia. 
Anexos: bilhete, certidões, informação. 
Obs.: inserido decreto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 3. 
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4-  ����1758, Março, 4, [Lisboa] 
DECRETOS (2) do rei D. José I, o primeiro, nomeando o tesoureiro-mor da Junta 
dos Três Estados, Luís Gomes Peixoto, para também servir de tesoureiro do 
dinheiro na Real Fábrica Patriarcal; o segundo, ordenando que o Conselho 
Ultramarino passasse as ordens necessárias, aos oficiais de todas as alfândegas do 
Brasil, para que os comerciantes que tivessem comprado seda, da Real Fábrica, não 
encontrassem dificuldades em despachar suas mercadorias nas alfândegas do 
Brasil.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 4. 
 

5-  1758, Março, 9, [Lisboa] 
DECRETOS (2) do rei D. José I, o primeiro, retirando o Dr. Gonçalo José da Silveira 
Preto, do cargo de procurador da Fazenda da Repartição do Ultramar; e o 
segundo, nomeando o Dr. Inácio Ferreira Souto para o mesmo cargo.  
Anexo: bilhete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 5. 
 

6-  1758, Abril, 13 – Novembro, 19, [Lisboa] 
DECRETOS (3) do rei D. José I, o primeiro, suspendendo o pagamento do 
ordenado do Dr. Inácio de Figueiredo, juiz da Coroa, já que ele estava aposentado 
e havia sido substituído pelo Dr. João Antônio de Oliveira; o segundo, ordenando 
que o tesoureiro do Conselho Ultramarino, cobrasse da Casa da Moeda, a quantia 
de seis mil cruzados referente ao adiantamento concedido ao visconde de Asseca, 
[D. Martim Correia e Sá]; o terceiro, ordenando que o tesoureiro do Conselho 
Ultramarino, entregasse ao escrivão da Torre do Tombo, Eusébio Manuel da Silva 
uma quantia em dinheiro com o objetivo de pagar, os valores declarados em uma 
relação assinada pelo secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim 
da Costa Corte Real.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 6. 
 

7-  1758, Abril, 27, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. José I, ordenando que o tesoureiro do Conselho Ultramarino 
pagasse a sua prima, D. Joana Perpétua de Bragança, uma quantia relativa aos 
juros já vencidos, referente a uma consignação que o seu pai, marquês de Louriçal, 
[D. Henrique de Menezes] havia feito a mesma.  
Anexo: requerimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 7. 
 

8-  1758, Setembro, 7, [Lisboa] 
DECRETO (cópia) do rei [D. José I] encarregando a sua esposa, a rainha, [D. 
Mariana Vitória de Espanha] do governo do reino, durante a sua doença.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 8. 
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9-  1758, Outubro, 17, [Lisboa] 
DECRETO do rei [D. José I] atribuindo o posto de coronel reformado ao tenente-
coronel Patrício Manuel de Figueiredo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 9. 
 

10-  1761 
CONTA das fardetas enviadas pelo marquês de Abrantes [D. Joaquim Francisco de 
Sá Almeida e Meneses] aos presos do Lazareto.  
Anexo: conta 
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 10. 
 

11-  [ant. 1766, Fevereiro] – [ant. 1766, Maio, 22] 
REQUERIMENTOS (2) dirigidos ao rei [D.José I] o primeiro, de Ludero Illiuy e 
Companhia solicitando que lhes fosse passada uma certidão; o segundo, do 
bacharel Antônio Pinheiro Amado solicitando uma certidão, emitida pela 
Secretaria Ultramarina, informando o registro das provisões que lhe foram 
passadas anteriormente.  
Anexos: requerimentos 
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 11. 
 

12-  1769, Maio, 7, Castelo Branco 
OFÍCIO (cópia) de João d´Ordás e Gueiros ao [governador de armas do Alentejo, 
visconde de Lourinhã], Manuel Bernardo de Melo e Castro, lamentando ter levado 
a presença régia uma representação, pela qual o signatário queixava-se da sua 
conduta.  
Anexo: ofício (cópia).  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 12. 
 

13-  1770, Março, 9, Elvas 
OFÍCIO do [governador de armas do Alentejo, visconde de Lourinhã], Manuel 
Bernardo de Melo e Castro, remetendo cópias de cartas do [Secretário de Estado do 
Reino], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre a alimentação 
dos soldados; coronel João Forbes de Miguel de Arriaga sobre o comportamento de 
um soldado que não cumpriu a ordem para se recolher ao seu Regimento; sobre as 
ordens dadas pelo [secretário de Estado do Reino], conde de Oeiras, [Sebastião José 
de Carvalho e Melo] e concernente aos castigos praticados, em excesso, por alguns 
coronéis do exército.  
Anexos: ofícios (cópia).  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 13. 
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14-  [post. 1770] 
CADERNO informando a quantidade, o preço e o peso do salitre, da pimenta, do 
café e outros gêneros e utensílios a serem entregues a várias entidades no Reino, 
entre elas, Martinho de Melo e Castro, Junta do Real Tabaco, [Deputado e 
tesoureiro da Junta Real de Goa, Félix Fernandes Braga] e ao marquês de Pombal 
[Sebastião de Melo e Castro]. 
Obs.: doc. em francês 
AHU_CU_Reino, Cx.199,pasta 14 
 

15-  [ant. 1772, Fevereiro, 26] – [ant. 1772, Dezembro, 14] 
REQUERIMENTOS (4) o primeiro de Matias Borges Lopes, solicitando a mercê do 
hábito da Ordem de Cristo, uma vez que prestou serviços ao desembargador fiscal 
das mercês; o segundo, de José Rebelo da Silva solicitando que lhe fosse lavrado 
apostila de um padrão de juro; o terceiro, do desembargador Francisco Feliciano 
Velho da Costa Mesquita Castelo Branco, solicitando a sua carta de nomeação para 
o cargo de juiz da Coroa e Fazenda; o quarto, de João da Costa Soares e José da 
Costa Soares, solicitando licença para mencionar o procurador da Fazenda do 
Concelho, no processo de demarcação das terras e casais no sítio da Vila Fresca de 
Azeitão. 
Anexos: carta e requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 15. 
 

16-  1777, Janeiro, 31 – Março, 10, Elvas 
OFÍCIOS (5) do [governador de armas do Alentejo, visconde de Lourinhã], Manuel 
Bernardo de Melo e Castro, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], João Filipe da Fonseca, o primeiro, remetendo uma cópia de ofício que 
enviou ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], marquês de Pombal, 
[Sebastião José de Carvalho e Melo], relatando as dificuldades em aumentar mais 
três companhias em cada regimento de infantaria, sendo que cada companhia 
deveria possuir doze soldados; o segundo, sobre as nomeações feitas para as 
companhias das ordenanças do terço, da cidade de Portalegre; o terceiro, 
remetendo a cópia de uma carta que enviou ao tenente general Manuel Gomes de 
Carvalho sobre o provimento de mais três companhias em cada regimento da 
província do Alentejo; o quarto, remetendo uma carta do clérigo, D. Baltazar de 
Rodamonte, e ainda sobre um mapa dos mantimentos sobressalentes; o quinto, 
acusando a recepção de correspondências; informando sobre as cartas de D. 
Baltazar de Rodamonte, e avisando sobre os preparativos, para a saída de uma 
expedição, dos portos de Espanha. 
Anexos: mapas, ofícios (cópia), escrito (cópia), relação, informação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 16. 
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17-  1777, Fevereiro, 14-28, Elvas 
ESCRITOS (3) do [governador de armas do Alentejo, visconde de Lourinhã], 
Manuel Bernardo de Melo e Castro, ao seu irmão, o [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], o primeiro, remetendo uma carta 
com a ordem régia expedida pelo [secretário de Estado do Reino e Mercês], 
marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], ao bispo da diocese de 
Elvas, [D. Lourenço de Lencastre] para que o provisor da diocese fosse receber o 
marechal de campo, D. Guilherme Sharp, com a filha do tenente-coronel, D. 
Francisco Xavier da Silva Lobo; o segundo, sobre a falta de homens na província 
do Alentejo, informando que esta situação estava dificultando o cumprimento das 
ordens régias para aumentar os regimentos de infantaria, artilharia e cavalaria; o 
terceiro, sobre a ajuda de custo que forneceu aos oficiais das tropas devido ao luto 
pela morte do rei D. João V. 
Anexos: ofício e ofício (cópia). 
Obs.: Manuel Bernardo de Melo e Castro trata o destinatário por “Meu irmão do 
meu Coração”.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 17. 
 

18-  1777, Fevereiro, 28, Elvas 
OFÍCIO do [governador de armas do Alentejo, visconde de Lourinhã], Manuel 
Bernardo de Melo e Castro ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], marquês 
de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], informando sobre as homenagens 
e o luto que os soldados daquela província fizeram por morte do rei D. José I.  
Anexos: certidões.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 18. 
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19-  1777, Março, 9, Elvas – 1785, Agosto, 29, Borba 
ESCRITOS (4) do [governador de armas do Alentejo, visconde de Lourinhã], 
Manuel Bernardo de Melo e Castro ao seu irmão, o [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], o primeiro, informando que 
havia remetido dois cortes de tecido encomendados pelo dito secretário de Estado, 
e também estava enviando outras encomendas para o príncipe [D. João]; o 
segundo, remetendo uma cópia de uma carta que mandou ao [oficial-maior da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João Filipe da Fonseca, informando 
que os côvados [medidas de pano] de damasco azul estavam prontos; o terceiro, 
sobre uma carta do tesoureiro-mor do erário régio referente aos pagamentos dos 
operários que se encontravam a trabalhar nas obras do forte de Nossa Senhora da 
Graça; o quarto, sobre as ordens expedidas para que o capitão Jósé Nunes de 
Figueiredo fosse para a sua corte, mas como o Destacamento da Mina, o qual 
estava sob o seu comando parecia desordenado, o dito governador pedia, que o 
mesmo capitão, regressasse para incorporar o Destacamento logo que ele já não 
fosse necessário na corte.  
Obs.: Manuel Bernardo de Melo e Castro trata o destinatário por “Meu irmão do 
meu Coração”.  
Anexos: cortes de tecido, escrito, ofícios (cópia), notícia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 19. 
 

20-  1777, Abril, 12, Elvas 
OFÍCIO do [governador de armas do Alentejo, visconde de Lourinhã], Manuel 
Bernardo de Melo e Castro ao seu irmão, o [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o movimento das tropas de Espanha, 
e sobre as medidas, que lhe foram expedidas através de uma ordem régia, com o 
objetivo de se organizar para uma eventual invasão das tropas espanholas na 
província do Alentejo. 
Anexo: aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 20. 
 

21-   ����1778, Maio, 11- Junho, 1, Lisboa 
MANDADOS (2) o primeiro, passado pelo desembargador dos Agravos da Casa 
da Suplicação e corregedor do crime da corte, Luís de Melo e Sá, ordenando que os 
escrivães responsáveis pelas folhas daquela repartição se pronunciassem sobre a 
culpa do bacharel Filipe de Oliveira Mendes Dias Lobato, natural da cidade da 
Bahia e residente em Lisboa; o segundo, passado pelo desembargador dos Agravos 
da Casa da Suplicação e corregedor do crime da corte, José Alberto Leitão Manso 
de Lima Falcão, mandando que os escrivães responsáveis pelas folhas daquela 
repartição se pronunciassem sobre a culpa do cavaleiro professo da Ordem de 
Cristo, Bartolomeu Corduin.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 21. 
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22-  1778, Outubro, 2, Paris 
PASSAPORTE passado pelo embaixador de Portugal em França, D. Vicente de 
Sousa Coutinho autorizando a viagem do bergantim “Amável Berenis” do qual era 
mestre Francisco Peixoto e proprietário Henrique Thomazini, a viajar do porto de 
Havre de Prace para a ilha de São Miguel, de onde seguiria viagem para a cidade 
de Lisboa.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 22. 
 

23-  1779, Março, 16, [Lisboa] 
OFÍCIO do Marquês de Tancos, [D. Antônio Luís de Menezes] ao [secretário de 
Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, remetendo cópia de 
um aviso assinado pelo secretário do governo da rainha [D. Maria I], Francisco 
Joaquim Seixas Velasco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 23. 
 

24-  1777, Março, 20, Madrid 
MEMÓRIA dos damascos [tecidos de seda] enviados pelo capitão João Antônio de 
Siqueira, da cidade de Elvas, para a cidade de Badajoz. 
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 24. 
 

25-  1779, Abril, 16, Lisboa 
OFÍCIO do [intendente geral da polícia da Corte e Reino] e desembargador dos 
Agravos, Diogo Inácio de Pina Manique, informando que foi a bordo do corsário 
inglês “Fama”, o qual era comandado pelo capitão Duarte Moore, com o objetivo 
de analisar o conteúdo do auto de apreensão feita nos barris de pólvora que se 
encontravam na dita embarcação.  
Anexos: informação, auto, ofício, atestado, requerimento, auto de justificação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 25. 
 

26-  [ant. 1780, Outubro, 18] 
REQUERIMENTO (cópia) do padre Brás da Costa e Silva, Maria Teresa Rosa e José 
Antônio da Silva à rainha [D. Maria I], solicitando remuneração pelos serviços do 
seu irmão, Valentim Ribeiro da Silva.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 26. 
 

27-  [post. 1790, Setembro, 2] 
REQUERIMENTO do sargento-mor que serviu de almoxarife-geral das Fortalezas 
da Marinha e Barra de Lisboa, Antônio Simões Ressurgido à rainha [D. Maria I], 
solicitando que se fizesse justiça contra o fiel da fortaleza da Torre de São Lourenço 
da Barra, Inácio Xavier Bulhões, devido a sua questionável conduta profissional e 
ao fato dele querer ocupar o seu cargo. 
Anexo: aviso 
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 27. 
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28-  [post. 1791, Maio, 15] 
REQUERIMENTO de João Antônio da Fonseca Catela, natural da vila de Setúbal e 
membro da Irmandade de Nossa Senhora dos Remédios de Alfama dos Homens 
Pescadores, à rainha [D. Maria I] solicitando permissão para levar o seu pescado 
para vender em Lisboa, uma vez que os contratadores do pescado da vila de 
Setúbal, dificultavam o transporte do pescado para Lisboa.  
Anexos: certidão e relação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 28. 
 

29-  1791, Outubro, 19, Chaves 
OFÍCIO de Miguel Pereira de Barros remetendo sobre a dúvida, que o chanceler da 
Relação do Porto suscitou quando foi lhe conferir um lugar naquela Relação,  cargo 
este que havia obtido através de uma nomeação régia.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 29. 
 

30-  1791, Novembro, 23, Vila Viçosa 
CARTA do escrivão da Real Confraria de Nossa Senhora da Conceição da vila de 
Viçosa, Francisco Cândido de Almeida Valejo e do tesoureiro João Gonçalo Canhão 
sobre a eleição do novo juiz da confraria, devido a morte do bispo de Vila Viçosa, 
D. Vicente da Gama Leal, o qual ocupava o cargo.   
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 30. 
 

31-  1792, Janeiro, 2-5, Viana de Castelo  
OFÍCIOS (2) do [governador das Armas da Província do Minho] David Calder ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, 
informando que os soldados dos Regimentos de Monção, Valença e da artilharia 
do Porto, que haviam sido sentenciados pelo Conselho de Guerra ao degredo na 
Índia e em Moçambique, já tinham sido enviados para a Casa da Índia. 
Anexos: relações.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 31. 
 

32-  1792, Janeiro, 12, Faro 
OFÍCIO de Jaques Philipe de Landenet ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando que o capitão de um bergatim 
francês, vindo de Gibraltar, entregou-lhe uma carta do cônsul português em 
Gibraltar, Antônio Parral.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 32. 
 

33-  1792, Fevereiro,10, Lisboa 
DECRETOS (3) (cópias) do príncipe regente [D. João], declarando que por doença 
da sua mãe, a rainha [D. Maria I], passaria a despachar e assinar por ela, sem que 
na ordem, normas e chancelaria se fizessem alterações. 
Anexo: atestado (cópia).  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 33. 
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34-  [ant. 1793, Março, 20] - [ ant. 1793, Outubro, 24] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro, do capitão do iate português “Nossa Senhora 
do Rosário e Almas”, José da Costa Toca, solicitando a emissão de passaportes 
para a sua tripulação, e permissão para partir do porto da vila de Setúbal; o 
segundo, do tenente de granadeiros do Regimento de Alencastre, Domingos de 
Albuquerque Coelho de Carvalho solicitando o licenciamento de sua hipoteca com 
o objetivo de custear as despesas de seu casamento.  
Anexos: relação, bilhete 
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 34. 
 

35-  1793, Junho, 24, Queluz 
DECRETO do príncipe regente [D. João] nomeando o Dr. Lucas de Seabra da Silva 
para o cargo de procurador da fazenda do ultramar.  
Anexo: bilhete.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 35. 
 

36-  [ant. 1795, Abril, 28] 
REQUERIMENTO do conde de Resende, [D. Antônio José de Castro] à rainha [D. 
Maria I], solicitando o recebimento de uma quantia em juros, de acordo com o 
despacho deferido na informação do tesoureiro geral dos juros. 
Anexos: carta, requerimentos, precatório, autos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 36. 
 

37-  [ant. 1798, Março, 9] 
REQUERIMENTO de D. Joana Perpétua de Bragança, solicitando o pagamento dos 
juros vencidos de um padrão [renda], no valor de dois contos e quatrocentos mil 
réis anuais, já que não havia recebido o pagamento devido a falta do assentamento. 
Anexos: cartas, ofício (cópia), requerimentos, declaração e certidão.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 37. 
 

38-  1795, Dezembro, 29, Queluz 
DECRETO da rainha D. Maria I, aposentando Miguel Gouveia Pegado, do cargo 
de provedor do assentamento do Conselho Ultramarino.  
Anexos: bilhetes.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 38. 
 

39-  1799, Fevereiro, 7, [Lisboa] 
CARTA do conselheiro do [Conselho Ultramarino], Francisco da Silva Corte Real à 
rainha [D. Maria I], sobre a sentença deferida em favor de Agostinho da Costa 
Quintela e seus irmãos, na qual eles pleiteavam o recebimento de uma 
determinada quantia que a sua falecida irmã, D. Isabel, recebia na folha dos 
ordenados do Conselho Ultramarino.  
Anexos: bilhete, carta, requerimento, sentenças de justificação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 39. 
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40-  [ant. 1800, Março, 10] - [ant. 1800, Setembro, 20] 
REQUERIMENTOS (3) dirigidos ao príncipe regente [D.João], o primeiro, do 
comissário geral da Terra Santa solicitando a prorrogação, por mais 6 anos, da 
esmola paga pelas câmaras das vilas ultramarinas, destinada ao sustento dos 
religiosos e a proteção dos lugares sagrados de Jerusalém; o segundo, dos irmãos 
Francisco Sales Oliveira e Joaquim Antônio Martins solicitando o recebimento de 
uma quantia, já vencida, referente a uma tença [pensão temporária ou vitalícia] 
anual que era paga pelo, Conselho Ultramarino, a sua falecida mãe; o terceiro, de 
João de Oliveira solicitando a devolução dos documentos que haviam sido 
anexados a um requerimento, solicitando a confirmação da sua patente, a qual foi 
indeferida. 
Anexos: bilhete, provisões (doc. impressos). 
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 40. 
 

41-  1800, Setembro, 22, [Lisboa] 
CARTA do oficial-maior da [secretaria do Conselho Ultramarino], Mateus 
Rodrigues Viana ao príncipe regente [D. João], informando sobre o requerimento 
de D. Mariana do Resgate Saldanha e Alencastre, no qual solicitou o assentamento 
de um padrão [renda] de juro real que lhe pertencia.  
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 41. 
 

42-  [ant. 1800, Setembro, 23] – [ant. 1800, Dezembro, 19] 
REQUERIMENTOS (4) remetidos ao príncipe regente [D.João], o primeiro, de 
Diogo de Goes da Ribeira Lara Falcão Leme, solicitando que se fizesse uma revisão 
na consulta sobre os serviços do seu avô, o coronel Manuel Antunes Belém de 
Andrade e do seu tio, o brigadeiro Antônio de Almeida Lara; o segundo, de 
Bernardo de Abreu de Carvalho Contreiras solicitando uma certidão dos serviços 
prestados pelo seu pai, com o objetivo de receber remuneração pelos respectivos 
trabalhos; o terceiro, do tenente-coronel Francisco Borges e Barros solicitando a 
entrega de um recibo referente aos documentos que entregou na Secretária de 
Estado da Marinha e Ultramar; o quarto, de Nicolau Joaquim Moreira de Sampaio 
solicitando a devolução dos documentos que havia anexado, a um requerimento, 
entregue na secretária de Estado da Marinha e Ultramar.  
Anexos: requerimento 
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 42. 
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43-  [1801-1808] 
ESCRITO do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João 
Filipe da Fonseca] ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, visconde de 
Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], remetendo uma 
petição por ordem do tesoureiro dos ordenados.  
Obs.: doc. escrito do punho do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar, João Filipe da Fonseca] e do secretário de Estado da Marinha e Ultramar, 
[visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior].  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 43. 
 

44-  1803, Junho, 6, [Lisboa] 
RECIBO passado por José Antônio Pires declarando ter recebido couro e dois 
feixes de cascas, remetidos pela Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha.   
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 44. 
 

45-  [post. 1803, Julho, 18] 
REGULAMENTO dos emolumentos que o príncipe regente [D. João] mandou 
estabelecer pelo aviso de 18 de Julho de 1803.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 45. 
 

46-  1803, Outubro, 14 
INFORMAÇÃO remetendo alguns documentos, relativos ao caso de Lourenço José 
de Almeida que foi condenado a pena de degredo para o reino de Angola. 
Anexos: informação, decreto escrito, requerimentos, lembretes, decreto (cópia).  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 46. 
 

47-  1805, Outubro, 7, [Lisboa] 
ESCRITO do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João 
Filipe da Fonseca] intercedendo pelo seu colega Sá, para que este recebesse uma 
autorização para estender até o final do mês, a dispensa com vencimentos de 
emolumentos [rendas]  para o seu sobrinho, que estava doente, e também para o 
seu irmão.  
Obs.: escrito do punho de João Filipe da Fonseca.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 47. 
 

48-  1825, Março, 18, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro 
Torres ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], conde de Barbacena, 
[Francisco Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro], ordenando a 
prorrogação da licença do ajudante do Regimento de Milícias, da Calheta na ilha 
da Madeira, Antônio Venâncio de Ornelas, pois estava na corte por motivos de 
saúde.  
Anexo: lembrete e sobrescrito.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 48. 
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49-  1807, Fevereiro, 27, Lisboa 
DESPACHO do [Conselho Ultramarino] ordenando que fosse passado a Antônio 
de Paiva Reis uma provisão de suplemento de idade.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 49. 
 

50-  1825, Junho, 27 – Julho, 2, [Lisboa] 
AVISOS (2) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Joaquim José 
Monteiro Torres, o primeiro, a Joaquim José Guião ordenando a concessão de uma 
licença ao Cabido da Sé de Funchal para que este pudesse usar as insígnias da 
Ordem de Cristo; o segundo, ao [coronel governador e capitão general das Ilhas 
dos Açores], Manuel Vieira de Albuquerque Tovar, ordenando a prorrogação, por 
mais um ano, da licença concedida ao coronel de milícias da cidade de Angra, João 
do Carvalhal da Silveira.  
Anexos: lembretes e sobrescrito.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 50. 
 

51-  1825, Outubro, 13-29, Mafra 
AVISOS (2) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Joaquim José 
Monteiro Torres, aos lentes [professores] da Academia Real da Marinha, o 
primeiro, ordenando que se fizesse a matrícula de Bruno Nugent White na 
Academia Real da Marinha; o segundo, ordenando a matrícula de Jacinto Augusto 
Ferreira de Lima na mesma academia. 
Anexos: sobrescritos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 51. 
 

52-  ����1825, Dezembro, 7, Mafra 
DECRETO do rei [D. João VI] permitindo que as aguardentes e os licores 
produzidos no Brasil, continuassem a obter despachos para consumo, baldeação 
[transferir a carga de um navio para o outro] e reexportação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 52. 
 

53-  1825 
LEMBRETE sobre o pagamento dos emolumentos [rendas] relativos a petição de 
Francisco de Sousa Canavarro.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 53. 
 

54-  [1825] 
SOBRESCRITO endereçado à Mesa da Consciência e Ordens.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 54. 
 

55-  1826, Março, 6, [Lisboa] 
DECRETO do rei [D. João VI] responsabilizando a sua filha, a infanta D. Isabel 
Maria, pela administração do Reino e dos seus domínios, durante a sua doença.  
Obs.: doc. impresso.   
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 55. 
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56-  [post. 1826, Abril, 6] 
INFORMAÇÃO sobre o requerimento do Dr. Antônio José de Miranda e Almeida.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 56. 
 

57-  1828, Fevereiro, 26, [Lisboa] 
DECRETO da infanta regente [D. Isabel Maria] desonerando Carlos Honório de 
Gouveia Durão, do cargo de secretário de Estado dos Negócios do Reino e dos 
Negócios da Marinha e Ultramar.  
AHU_CU_Reino, Cx. 199, pasta 57. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 200 (1750-1795) 
Pastas descritas: 47 
Assuntos: dízimas da vila de Ourém; regimento de provedores; dívidas e ordens régias 
enviadas ao ministro plenipotenciário de Portugal, em Inglaterra, Francisco de Melo e 
Carvalho; ordens régias; alfândega do Porto; navios da Bahia, Rio de Janeiro, Espanha e 
França; pagamento de salários; propriedade de ofícios; rendimento da alfândega de Aveiro; 
esmolas para redenção dos cativos; regimentos dos soldados do Reino; religião grega 
ortodoxa oriental; Junta do Comércio; despesas dos regimentos do Reino; negócios entre as 
Cortes de Inglaterra e Portugal; Casa de Fundição no Brasil. 
 

1-  [1750] – [1760] 
INFORMAÇÃO sobre uma petição de Francisco Xavier de Frias de Sousa de 
Tavares, solicitando a saída de Diogo Botelho de Morais, Diogo Francisco da Silva e 
Antônio de Aronche Vidal, da vila, no período em que fosse realizada uma devassa 
pelo desembargador Francisco da Cunha de Andrade. 
Obs: datada pela marca de água. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 1. 
 

2-  1756, Outubro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. José I sobre o requerimento de 
Francisco Xavier de Assiz Pacheco e Sampaio. 
Anexo: resoluções (cópias), decretos (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 2. 
 

3-  1758, Fevereiro, 23, Santarém – Outubro, 1, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) o primeiro, do corregedor da comarca de Santarém, Francisco Ferreira 
Nobre remetendo os presos Pedro Peres de Azevedo e José Florêncio de Azevedo 
Peres, condenados por terem agredido um parente à facada, informando que os 
mesmos eram vadios e não se sujeitavam às ordens do prior da vila de Salvaterra; o 
segundo, de José Roberto Vidal da Gama, sobre o auto de perguntas feitas ao 
mestre Apolinário José e Clemente dos Reis, dono de um iate que tinha arribado no 
porto de Lisboa, indicando o número de pessoas que iam a bordo; o terceiro, do 
diretor da fábrica da Ajuda, Félix José de Gouveia, informando os motivos de 
saúde que o impediram de cumprir a ordem para se apresentar na Corte. 
Anexo: sumário de testemunhas, atestado, autos de perguntas, relação e ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 3. 
 

4-  [post. 1759, Março, 5] 
REQUERIMENTO do bispo de Leiria ao rei [D. José I], solicitando a aplicação da 
terceira parte dos dízimos da vila do Ourém, cuja cobrança era da alçada do 
bispado de Leiria, de acordo com a bula expedida pelo papa Pio V, que teria como 
destino a fundação de um colégio na capital do bispado da dita cidade. 
Anexo: bula (cópia em latim) e carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 4. 
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5-  1759, Março, 15, Lisboa-1767, Novembro, 14, [Lisboa] 
AVISOS (2) o primeiro, do [conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre 
Metelo de Sousa e Meneses, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Tomé 
Joaquim da Costa Corte Real, solicitando à Junta dos Três Estados, que ordenasse 
ao administrador da fábrica da pólvora o refinamento da mesma; o segundo, do 
marechal general do exército, [conde reinante de Schaumburg-Lippe], a Diogo da 
Cunha Souto Mayor, ordenando, que se evitasse a introdução de qualquer 
novidade ou mudança sem o conhecimento ou ordens do rei, e que a partir daquele 
momento nenhum oficial, que não tivesse servido no exército real, fosse admitido 
ao serviço de sua Majestade, independente das suas honras. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 5. 
 

6-  1759, Junho, 27, Porto – 1760, Fevereiro, 12, Lisboa 
OFÍCIO do ouvidor e corregedor do crime da Corte, Manuel Gonçalves de Miranda 
ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte 
Real, informando sobre a devassa que realizou a uma quadrilha de ciganos 
salteadores enquanto corregedor da comarca de Coimbra;  
CARTA de Bernardo Luís Antônio de Sá e Costa ao rei [D. José I]  solicitando que 
lhe fosse remetido cópia autêntica dos regimentos dos provedores. 
Anexo: escrito (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 6. 
 

7-  1759 
INFORMAÇÃO sobre o aviso emitido, no ano de 1759, pelo [secretário de Estado 
da Marinha e Ultramar] Diogo de Mendonça Corte Real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 7. 
 

8-  [1759] - 1773, Março, 18, Lisboa 
ESCRITOS o primeiro, de Henry Bay sobre a partida de Pedro Godfrey Loq para 
Lisboa; o segundo, do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro ao [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal 
em Inglaterra], Francisco de Melo e Carvalho, aconselhando-o a obedecer as ordens 
que lhe foram dadas, para retornar imediatamente à Corte de Portugal, pois o 
descumprimento, desta ordem, implicava ser acusado de crime de lesa-majestade e 
desobediência ao monarca. 
Anexo: sobrescrito. 
Obs.: doc. em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 8. 
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9-  ����1760, Fevereiro, 9, Porto – Fevereiro, 26, Porto  
OFÍCIOS (2) do chanceler da Relação do Porto, Francisco José da Serra Craesbeck 
de Carvalho; o primeiro, sobre a observância dos avisos que permitiam o 
desembarque, na alfândega do [Porto], de prisioneiros dos dois navios que vinham 
da Bahia; o segundo informa sobre as seguintes questões: recepção de duas cartas 
relacionadas com a chegada de dois navios vindos da Bahia;  a chegada de mais 
navios do Rio de Janeiro; e o envio de certidões descrevendo a quantia que caberia 
aos navios, na dita cidade, para o pagamento de 38 marinheiros. 
Anexo: autos de diligências.  
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 9. 
 

10-  1760, Fevereiro, 18, Salvaterra de Magos – Março, 22, Montemor -o-Novo 
OFÍCIOS (3) o primeiro, de Antônio da Silva e Almeida, informando o pagamento 
dos salários atrasados, aos funcionários das obras de Mafra, além das dívidas 
resultantes das ditas obras; o segundo, do provedor da comarca de Lamego, João 
de Macedo Neto, a um secretário de Estado, sobre um aviso mandando remeter 
nove mil e quatrocentos e treze réis, a uma secretaria de estado, quantia que estava 
na posse de José Bento de Mesquita Pimentel, destinado ao pagamento dos salários 
dos antigos e mais oficiais que estavam trabalhando nas obras de Mafra; o terceiro, 
do bacharel Francisco Pereira Leitão, sobre o cumprimento das ordens que recebeu 
do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Diogo de Mendonça [Corte Real], 
mandando remeter alguns documentos, a dita secretaria de Estado, assim como 
ordenava que recebesse do administrador do tabaco uma determinada quantia 
destinada aos curas da freguesia de Nossa Senhora do Deleite, comarca de Tavira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 10. 
 

11-  [ant. 1760, Junho, 20] – [ant. 1760, Junho, 21] 
REQUERIMENTOS (2) de João Carlos da Silva ao rei [D. José I]; o primeiro, 
solicitando que fosse consultado a propriedade do ofício de escrivão da Mesa dos 
Contos do Ultramar de modo a verificar se havia algum impedimento que o 
impossibilitava de ocupar o dito cargo, na condição de proprietário, visto já ter sido 
provido como serventuário; o segundo, solicitando que se juntasse novos 
documentos, ao requerimento, em que este solicitava ser proprietário do oficio de 
escrivão de Contos do Reino, nomeadamente a informação do contador-mor. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 11. 
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12-  1760, Outubro, 6, Tavira – 1761, Maio, 23, Aveiro 
OFÍCIOS (3) o primeiro, do juiz da alfândega da cidade de Tavira, Manuel Veloso 
Peixoto, sobre a ordem recebida para não despachar azeite de peixe naquela 
alfândega, nem por entrada nem por saída, por um período de 12 anos; o segundo, 
do juiz da alfândega de Portimão, Manuel de Andrade Tradeço, informando o 
cumprimento da ordem que mandava retirar, uma certidão, dos livros da 
alfândega, que mostrava que há cincos não tinha extraído azeite de peixe; o 
terceiro, de João Pedro da Silveira Mascarenhas, informando o motivo do 
descumprimento da ordem régia que mandava remeter o rendimento, do ano 
anterior, da alfândega de Aveiro. 
Anexo: certidões.  
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 12. 
 

13-  1760, Outubro, 19, Castro Marim 
RECIBO passado pelo escrivão Antônio Lobo de Figueiredo Mascarenhas acusando 
a recepção de um carta, que se reportava as esmolas que costumavam haver em 
algumas casas das Misericórdias, para a redenção dos cativos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 13. 
 

14-  1761, Abril, 4, [Lisboa] – Abril, 10. [Lisboa]  
OFÍCIOS (2) do reposteiro-mor da [Casa Real] ao [secretário de Estado da Marinha 
e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado remetendo relações das 
pessoas que se encontravam no Lazareto, dos soldados com fiança, e sem ela, e 
presos de leva com praça na casa da Índia.  
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 14. 
 

15-  1761, Outubro, 25, Santarém – 1764, Outubro, 3 
OFÍCIOS (2), o primeiro de Luís Melo e Sá ao monteiro-mor do Reino, informando 
o cumprimento das ordens régias que o mandava aprontar trabalhadores, carreiros 
e oficiais para trabalharem nas reais obras de Almeirim; o segundo do 
[desembargador] Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira ao [secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra], D. Luís da Cunha [Manuel], sobre o pagamento 
de umas roupas provenientes da França a mando do homem de negócio, Maurice 
Moniz, para o infante D.Antônio. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 15. 
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16-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1761, Outubro, 27, Lisboa – Setembro, 27, Lisboa 
OFÍCIOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra] D. Luís 
da Cunha [Manuel] ao monteiro-mor, remetendo duas cartas, respectivamente 
enviadas, pelo monteiro-mor de Santarém, e pelo corregedor da comarca de 
Santarém.  
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 16. 

17-  1762, Abril, 26, Buenos Aires 
PROVISÃO (cópia) do governador da província de Buenos Aires, D. Pedro 
Carvalho, informando sobre a necessidade da formação de companhias por conta 
da guerra com os ingleses, e nomeando um oficial para o posto de alferes com 
todas as prerrogativas anexas ao dito posto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 17. 
 

18-  1762, Outubro, 31  
EXTRATO das cartas patentes do rei [D.José I], de 31 de Outubro de 1762, referente 
à aprovação da Constituição dos Jesuítas, referindo-se à nomeação de comissários.  
Obs.: doc. em francês 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 18. 
 

19-  [1762] – [ca. 1773] 
RELAÇÕES (4), a primeira, dos dias vencidos das diligências feitas entre 1758 e 
1762; a segunda e a terceira, das despesas feitas em tapetes e outros produtos e 
serviços pelo [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em 
Inglaterra], Francisco de Melo e [Carvalho] em Londres; a quarta, do Regimento de 
Artilharia do Porto. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 19. 
 

20-  1763, Março, 10, Lisboa 
CARTA patente (cópia) de confirmação, passada pelo rei [D. José I], atestando a 
nomeação D. Antônio Rolim de Moura para o posto de marechal do campo do 
exército real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 20. 
 

21-  1763, Dezembro, 2, Lisboa 
AUTO de justificação passado pelo juiz da Índia e Mina, desembargador Joaquim 
Xavier de Lima a pedido de José Teotônio Correia Ramos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 21. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

22-  [post. 1767, Maio, 10] - 1777, Fevereiro, 5, Lisboa  
INFORMAÇÃO sobre a execução do real decreto de 2 de Agosto de 1766 que 
determinava a averiguação dos títulos e direitos que tinham os donatários das 
saboarias do Reino.  
CERTIDÃO passada pelos oficiais de armas das Índias orientais, certificando que o 
capitão de artilharia reformado, M. de Guerville, serviu na mesma armada, que fez 
todas as campanhas no Dakar, e atestando a sua inteligência. 
Obs.: há doc. em francês. 
Anexo: mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 22. 
 

23-  [post. 1767, Julho, 1] – [1770-1790] 
RELAÇÕES (4) a primeira, contendo nome e o posto dos soldados pertencentes aos 
regimentos da infantaria e cavalaria da Beira; a segunda, do resumo da relação da 
receita e despesa feitas pelo almoxarife Bento Pires Machado em 1769; a terceira, 
das despesas feitas, em Copenhague, por conta do [enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciário de Portugal em Inglaterra], Francisco de Melo e 
[Carvalho]; a quarta, contendo os nomes dos desertores do Corpo Unido do 
acampamento da Tapada de Alcântara.   
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 23. 
 

24-  1768, Fevereiro, 26, Madrid – 1770, Maio, 17, [Madrid] 
OFÍCIOS (minuta) (2) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de 
Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], remetendo cópias de papéis e uma 
pastoral do bispo do Reino de Portugal, e sobre o confisco da carga de um navio 
espanhol nas costas do Algarve. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 24. 
 

25-  [post. 1768, Julho, 9, Petersburgo] 
CARTA de lei (cópia) da imperatriz da Rússia, Catarina II, ordenando aos 
habitantes da República da Polônia que se professassem, juntamente com os russos, 
à religião grega ortodoxa oriental. 
Obs.: doc. em francês.  
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 25. 
 

26-  1768, Outubro, 4, Venzolasca 
CARTA (cópia) do general Pasquale de Poali ao comandante Riston Cono, sobre o 
tratado com a República de Gênova, a liberdade da pátria e a guerra contra a 
França. 
Obs.: doc. em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 26. 
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27-  1768, Novembro, 8, [Coimbra] 
PORTARIA do bispo de Coimbra, conde de Arganil, Miguel de Anunciação, 
indicando os livros que deviam ser prescritos das lições dadas pelos clérigos da 
Igreja, por os considerar impuros, corruptos e que apelavam contra a religião cristã. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 27. 
 

28-  ����[ant. 1769, Março, 23] – [ant. 1773, Outubro, 10] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. José I]; o primeiro de comissário João Manuel 
Ribeiro Negrelos, solicitando, que no caso de se passar apostila a irmandade da 
Misericórdia, como herdeira de Sebastiana Luísa Barbosa, fosse com a condição de 
não se cobrar os juros anuais da dívida que a dita irmandade tinha com a mesma; o 
segundo, de Francisco da Silva, solicitando que se ordenasse, ao executor, cobrar os 
soldos de Caetano Alberto; o terceiro, do livreiro Francisco Xavier do Vale, 
solicitando que os oficiais do Conselho Ultramarino atestassem os pagamentos 
feitos ao seu falecido pai, Antônio da Costa Vale, antes de 1751, referentes ao 
trabalho que fazia para o dito conselho como mestre do ofício de livreiro, 
especificamente encadernando livros e bilhetes para cobranças na América 
portuguesa; o quarto, de D. Clara, viúva, solicitando a remuneração dos serviços 
prestados pelo seu defunto marido. 
 AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 28. 
 

29-  1769, Abril, 20, [Lisboa] – 1776, Novembro, 17, [Lisboa] 
AVISOS (3) sendo o primeiro e o último cópias; o primeiro do [secretário de Estado 
do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], a Luís 
Franco Ferreira, ordenando que do cofre dos defuntos e ausentes passem por 
empréstimo para a fábrica das Lezírias, a quantia de cinquenta mil cruzados, 
divididos em parcelas de dez mil cada uma, que seriam entregues ao oficial maior 
da secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, João Gomes de 
Araújo; o segundo do [secretário de Estado do Reino e Mercês], marquês de 
Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo] a João Inácio de Jesus Sobral, 
ordenando, que os mercadores da Junta do Comércio possam continuar a fazer os 
seus empregos, não sendo de seda de tear, por simples escritos de compras 
celebrados entre eles e os vendedores; o terceiro, do [secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra], Aires Sá de Melo a Francisco Maclean, ordenando 
que se mandasse prender Estevão Pegado de Valadares, soldado do Regimento de 
Setúbal, e que fosse transportado para a cadeia do Limoeiro. 
Anexo: edital, ofício, declaração, requerimento, atestados, reconhecimentos, 
certidões e auto de devassa. Obs.: doc.impresso 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 29. 
 

30-  1769, Dezembro, 6, Lisboa  
MANDADO passado pelo doutor Manuel José da Gama Oliveira, atestando as 
culpas que teve José Vicente Cavaleiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 30. 
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31-  [post. 1769] – 1773, Abril, 30, [Lagos] 
MAPAS (2), o primeiro da despesa feita, no ano de 1769, pelos Regimentos de Lipe, 
de Cavalaria, da Primeira Armada, de Artilharia da Corte, comandadas pelo 
marechal de campo, visconde de Mesquitela [e barão da Ilha Grande de Joanes], 
[Luís de Sousa de Macedo], pelo marechal de campo e pelo coronel, conde da 
Ponte, [Luís de Saldanha da Gama]; o segundo, do Regimento de Artilharia de 
Lagos, indicando as companhias existentes, os pagamentos feitos aos soldados, as 
embarcações, os soldados que se encontravam ausentes em serviço e os desertados. 
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 31. 
 

32-  1770, Fevereiro, 28, Londres – 1773, Fevereiro, 10, Londres 
OFÍCIOS (4) do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em 
Inglaterra], Francisco de Melo e Carvalho ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro; o primeiro, informando das novidades que 
ocorreram na Corte, e dos negócios particulares da Casa de Martinho de Melo e 
Castro; o segundo, queixando-se do custo de vida em Londres, mencionando que 
solicitou ao rei que fosse enviado para outra Corte, mas que no entanto recebeu 
ordem para retornar a Portugal; o terceiro, justificando os motivos que o levaram a 
não cumprir o estipulado no decreto do rei, e solicitando que fosse perdoado por 
tal ato; o quarto, sobre uma conta que Rodrigues da Silva remeteu ao [oficial-maior 
da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João Felipe da Fonseca constando 
as dúvidas que o enviado tinha com ele. 
Anexo: lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 32. 
 

33-  1770, Outubro, 4, [Lisboa] – 1772, Dezembro, 9, Londres 
OFÍCIOS (2), o primeiro, do [secretário de Estado do Reino e Mercês], marquês de 
Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo] ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as caixas da negociação da carga da 
nau “Nossa Senhora da Penha de França e Almas”, os descuidos praticados pelos 
magistrados ordinários, mencionando o descuido do desembargador Bento de 
Barros Lima, e informando sobre a saúde do rei e a sua participação numa caçada; 
o segundo, do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João 
Felipe da Fonseca ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], marquês de Pombal, 
[Sebastião José de Carvalho e Melo], informando a sua chegada a Londres, a 
entrega de uma carta ao [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de 
Portugal em Inglaterra], Francisco de Melo e Carvalho e a conversa que ambos 
tiveram sobre o retorno do dito enviado para Lisboa, perguntando se havia 
instruções sobre os negócios que estavam sendo tratados entre as cortes de 
Portugal e Inglaterra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 33. 
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34-  ����1770, Novembro, 6, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo tesoureiro do Conselho Ultramarino, José Miguel Licite, 
atestando que o pagamento das obras e bilhetes remetidos anualmente às Casas da 
Fundição, do estado do Brasil, seriam feitos pelos diminutos preços que se propôs a 
fazê-los o livreiro Antônio Vicente da Silva. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 34.  
 

35-  [post. 1770] –[ ant. 1795] 
INFORMAÇÃO sobre despesas feitas com cal, pedreiro, trabalhadores e carreto. 
Obs.: doc. escrito pelo punho do secretário de Estado da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 35. 
 

36-  1771, Fevereiro, 19, Lisboa – 1773, Janeiro, 2, Londres 
RELAÇÕES (4), a primeira, da fazenda que foi remetida para a Junta do Comércio 
pelo solicitador da mesma junta, Guilherme de Pina; a segunda, do Regimento de 
Artilharia de Lagos, mencionando os soldados que constavam nas companhias de 
bombeiros, artífices, do coronel e do major; a terceira, das madeiras e pregos que 
eram necessários para a construção de três plataformas para uso da escola de 
prática dos regimentos de artilharia de Lagos e da Corte; a quarta, das despesas 
feitas pelo enviado [extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em 
Inglaterra], Francisco de Melo e Carvalho. 
Anexo: relações, mapas e escrito (cópia). 
Obs.: há doc. em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 36. 
 

37-  1771, Dezembro, 9, Tavira – 1772, Junho, 29, Lagos  
OFÍCIOS (3) de D. Tomás da Silveira Albuquerque Mexia ao [secretário de Estado 
da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro; o primeiro, relatando a 
arribada, na barra de Faro, de três navios, dois ingleses e um francês, com destino a 
cidades européias; o segundo, informando sobre a sua viagem à cidade de Lagos, 
com o objetivo de inspecionar as obras feitas na fortificação e também para realizar 
tratamento de sáude; o terceiro, informando a concessão de licença, a uma 
esquadra francesa, para fazer aguada e compra de gado, no porto de Lagos. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 37. 
 

38-  1771, Dezembro, 30, Guimarães 
DECRETO do rei [D. José I], concedendo perdão a Josefa de Melo, viúva de Manuel 
Guedes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 38. 
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39-  1772, Agosto, 5, [Lisboa] - Agosto, 26, [Lisboa] 
AVISOS (4) (cópias) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], marquês de 
Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo] a Francisco Mae-fean; o primeiro, 
ordenando que fosse regularizado a antiguidade dos oficiais das tropas, em 
conformidade com o decreto de 25 de Agosto de 1752; o segundo,  declarando que 
a promoção geral, de 12 de Janeiro de 1752, foi estabelecida baseada em dois 
princípios inalteráveis; o terceiro relatando o procedimento utilizado na promoção 
dos oficias; o quarto, ordenando, que mensalmente fosse remetido ao rei, uma 
relação dos procedimentos e condutas dos oficiais dos regimentos do Reino. 
Anexo: relação das idades e antiguidades 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 39. 
 

40-  1772, Outubro, 19,Lagos – 1776, Abril, 18, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro; o primeiro, do [governador das Armas do Algarve], Agostinho Jansen 
Moller, remetendo cópia do ofício do governador da praça de Albufeira, [Jerônimo 
Fernandes Valente]; o segundo do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros 
e Guerra], Aires de Sá e Melo, informando sobre a chegada a Cartagena de um 
músico, e sobre a sua respectiva instalação; o terceiro, do comandante, Manuel da 
Silva [Martins], remetendo relação dos apetrechos e munições pertencentes à 
artilharia do Forte de São Julião da Barra. 
Anexo: ofício (cópia), relação e mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 40. 
 

41-  ����1772, Outubro, 20, Elvas – 1775, Abril, 6 Elvas 
ESCRITOS (2) do [governador de Armas do Alentejo, visconde da Lourinhã, D. 
Manuel Bernardo de Melo e Castro] ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro]; o primeiro, remetendo relações do 
regimento de artilharia de Estremoz e também indicando, que no Pará, existia um 
oficial chamado Teodósio Constantino de Charmon que podia servir na dita 
artilharia; o segundo, sobre a guerra entre espanhóis e  marroquinos, enfatizando a 
importância de reparos e aprontamento das praças e artilharias portuguesas. 
Anexo: relações e ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 41. 
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42-  1772, Novembro, 8, Londres – Dezembro, 8, Londres 
OFÍCIOS (3) do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em 
Inglaterra], Francisco de Melo e Carvalho ao [secretário de Estado do Reino e 
Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo]; o primeiro, 
solicitando auxílio financeiro para o pagamento das dívidas que fez em Londres, e 
também pedindo a sua transferência para outra corte, como Nápoles ou 
Dinamarca; o segundo, informando o dinheiro que emprestou a José Rodrigues 
Silva devido às perdas que o mesmo teve em seu negócio; o terceiro, informando a 
impossibilidade do cumprimento das ordens régias que o mandavam retornar a 
Lisboa, alegando não ter condições econômicas para realizar a dita viagem, e para 
pagamento do salário dos seus criados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 42. 
 

43-  1772, Novembro, 23, [Lisboa] 
AVISOS (2) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], marquês de Pombal, 
[Sebastião José de Carvalho e Melo] ao [enviado extraordinário e ministro 
plenipotenciário de Portugal em Inglaterra], Francisco de Melo e Carvalho, 
concedendo licença para o seu retorno a Lisboa, mas que se apresentasse 
imediatamente ao lorde Rocheford, e que se despedisse da Corte de Londres e 
partisse imediatamente para Falmouth. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 43. 
 

44-  [post. 1772, Novembro, 23] 
INFORMAÇÃO sobre os papéis pertencentes às cartas de 23 de Novembro de 1772 
escritas pelo [secretário de Estado do Reino e Mercês], marquês de Pombal, 
[Sebastião José de Carvalho e Melo]. 
Anexo: informação, ofícios e subscrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 44. 
 

45-  1772, Novembro, 25, [Lisboa] - 1773, Abril, 22, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João 
Felipe da Fonseca, sobre as cartas remetidas pelo enviado extraordinário e ministro 
plenipotenciário de Portugal em Inglaterra [Francisco de Melo e Carvalho] ao 
secretário de Estado do Reino e Mercês, marquês de Pombal, [Sebastião José de 
Carvalho e Melo]; informando a situação financeira do dito enviado, referindo-se a 
excessivas despesas e falta de pagamento dos salários dos empregados, e o envio 
de meios para que pudesse organizar a sua viagem para Portugal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 45. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

46-  1772, Dezembro, 9, Londres 
OFÍCIOS (4) do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João 
Felipe ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro 
informando sobre os seguintes assuntos: o retorno de [enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciário de Portugal em Inglaterra], Francisco de Melo e Carvalho 
para Lisboa; o pagamento das dívidas que Francisco de Melo e Carvalho fez em 
Londres, e a sua relação com a bancarrota praticada pelo negociante José Rodrigues 
da Silva, que tendo combinado, com os seus credores, o pagamento de metade do 
valor da dívida, mudou de idéia e fugiu de Londres. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 46. 
 

47-  1772, Dezembro, 15, Londres -1773, Fevereiro, 10 
OFÍCIOS (4) do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João 
Felipe da Fonseca ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro sobre o fato de se considerar o [enviado extraordinário e ministro 
plenipotenciário de Portugal em Inglaterra], Francisco de Melo e Carvalho para 
Lisboa o responsável pela bancarrota de [José Rodrigues] Silva e de Magalhães; 
informando a entrega dos estatutos da Universidade ao lord Manfield e a recolha 
do arcebispo de York e o almirante Forbes para Londres; informando 
detalhadamente os montantes das dívidas dde Francisco de Melo e Carvalho para 
com o José Rodrigues da Silva, e os procedimentos deste em Londres e Lisboa; 
remetendo memória das dívidas de Francisco de Melo e [Carvalho], recibos das 
contas que já tinham sido pagas e listas das despesas da capela e da secretaria. 
Anexo: carta e relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200, pasta 47. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 200 A (1773-1830) 
Pastas descritas: 39. 
Assuntos: dívidas e partida de Londres do enviado extraordinário e ministro 
plenipotenciário de Portugal em Inglaterra, Francisco de Melo e Carvalho; cartas trocadas 
entre o ex- enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em Inglaterra, 
Francisco de Melo e Carvalho, o secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de 
Melo e Castro, o oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João Felipe da 
Fonseca e o secretário de estado do Reino e Mercês, marquês de Pombal, Sebastião José de 
Carvalho e Melo entre 1772 e 1773; contrato do vinho com o almirantado da Grã-Bretanha; 
socorro do estado da Índia; regimentos de Reino e da América Portuguesa; nomeação de 
oficiais; Arsenal do Exército; barris de pólvora; Reais fábricas de Barcarena e do anil; forte de 
São Filipe; possessões das nações da Europa no continente e ilhas da América; alvará e 
regimento de 1754; gazetas da Marinha; tribunal de gastronomia. 
 
1-  1773, Fevereiro, 9, Londres – [1773] 

RELAÇÕES (4), das despesas feitas por ordem do [enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciário de Portugal em Inglaterra], Francisco de Melo e 
Carvalho, nomeadamente em carvão, róis de papéis e livros, aluguer de cavalos, 
pagamento dos serviços prestados pelos ourives, boticário, mercador de meias e 
chapéus e serralheiro; dos ordenados que este devia aos seus criados e que foram 
pagos, indicando-se o nome dos criados, suas ocupações, os meses de ordenado 
que eram devidos e o valor total do pagamento. 
Anexo: relações, informações e subscritos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 1. 

2-  1773, Fevereiro, 10, Londres – Março, 23, Londres 
OFÍCIOS (3) do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João 
Felipe da Fonseca ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro, favorecendo a pessoa do [enviado extraordinário e ministro 
plenipotenciário de Portugal em Inglaterra], Francisco de Melo e Carvalho apesar 
da sua insistência em não abandonar Londres, desobedecendo ordens régias, 
mencionando o pagamento das dívidas que este tinha com um comerciante a quem 
comprou um serviço de porcelana, com outros ministros estrangeiros, as que 
ficaram por pagar e as que foram pagas pelo dito oficial – maior, nomeadamente os 
salários dos criados, as despesas da casa que o enviado extraordinário ocupava e a 
sua viagem para o Reino; informando um duelo que tinha ocorrido entre Lord 
Townslend e Lord Bellamont, ficando o segundo gravemente ferido; solicitando, 
que fosse aprovada a sua vontade de viajar para Paris e Holanda antes de se 
recolher a Portugal. 
Anexo: escrito e relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 2. 
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3-  1773, Fevereiro, 23, Londres – Março, 2, Londres 
OFÍCIOS (3) do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João 
Felipe da Fonseca ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro, remetendo gazetas e informando a dúvida da data da partida do 
[enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em Inglaterra], 
Francisco de Melo e Carvalho para Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 3. 

4-  1773, Março, 20, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro ao [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em 
Inglaterra], Francisco de Melo e Carvalho, reconhecendo o bom serviço do enviado 
em Londres reaprendendo, no entanto, as suas últimas acções de desobediência às 
ordens régias e aconselhando que pagasse as suas dividas no Reino do mesmo 
modo que tinha feito em Londres. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 4. 

5-  1773, Março, 30, Londres – Abril, 14, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João 
Felipe da Fonseca ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro remetendo gazetas; informando a chegada do correio Manuel de 
Almeida e a execução de ordens que o mandava examinar com todo o cuidado o 
caminho que tomou o [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de 
Portugal em Inglaterra], Francisco de Melo e Carvalho, confirmando que o mesmo 
ainda se encontrava em Londres e informando sobre a situação das dívidas que 
ficaram por pagar. 
Anexo: lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 5. 

6-  1773, Março, 20, [Lisboa] – Maio, 8, [Lisboa] 
OFÍCIO (cópia) e ofício (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar] João Felipe da Fonseca; o primeiro, remetendo carta que tinha como 
destinatário o [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em 
Inglaterra], Francisco de Melo e Carvalho e solicitando que se informe sobre a 
jornada do dito enviado, alegando que possivelmente não se dirigia para Falmuolt 
e nem para o Reino; o segundo, sobre o contrato que se pretendia estabelecer entre 
o Almirantado da Grã-Bretanha e Manuel Vieira referente ao fornecimento de 500 
pipas de vinho para o provimento da marinha da Grã-Bretanha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 6. 
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7-  1773, Abril, 14, Londres – Maio, 25, Londres 
OFÍCIOS (4) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João 
Felipe da Fonseca; o primeiro, remetendo cópia da carta enviada pelo [enviado 
extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em Inglaterra], Francisco de 
Melo e Carvalho e afirmando a sua obediência e o respeito ao dito oficial - maior; o 
segundo, remetendo uma carta que veio numa embarcação da Índia e reforçando a 
sua obediência e respeito; o terceiro, informando a preparação de uma esquadra 
que tinha como destino o mediterrâneo e que Manuel Vieira não queria assinar o 
contracto com o Almirantado da Gra-Bretenha referente ao fornecimento de 500 
pipas de vinho para o provimento da marinha da Gra-Bretanha sem primeira ter o 
consentimento do dito oficial – maior; o quarto, sobre as condições do contrato que 
estava sendo negociado entre Manuel Vieira e o Almirantado da Gra-Bretenha, 
mencionado que seria livre de todos os direitos e que podia ser transportado por 
navios portugueses. 
Anexo: ofícios, informação, ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 7. 

8-  1773, Maio, 11, Londres - Março, 16, Londres 
OFÍCIOS (4) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João Felipe 
da Fonseca sobre a suspensão de um armamento que se tinha mandado fazer; o 
contrato de vinhos que seria assinado entre Manuel Vieira e o Almirantado da Gra-
Bretenha, na condição de em vez de 500 pipas quererem apenas 300, metade para 
os armazéns de Portmouth e a outra metade para os de Plymouth; remetendo 
gazetas e relação de despesas. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 8. 

9-  1773, Junho, 5, Londres – Julho, 6, Londres 
OFÍCIOS (4) do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João 
Felipe da Fonseca ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro, informando, a chegada a Lisboa de um filho de Bento Dias, criado 
do infante D. Pedro e o procedimento, as dívidas e o percurso da viagem do 
[enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em Inglaterra], 
Francisco de Melo e Carvalho; remetendo carta do dito enviado, cópias de 
despachos e a instrução com que partiu para Dinamarca, contas das despesas; 
sobre a partida da corte de Lisboa do conde de Atalaia e as dívidas de um francês e 
um masquinhão Grant. 
Anexo: declaração e relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 9. 

10-  1773, Julho, 5 – Julho, 30 
OFÍCIOS (2) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João 
Felipe da Fonseca, informando a recepção de cartas e falta de notícias do [enviado 
extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em Inglaterra], Francisco de 
Melo e Carvalho; sobre as dívidas de um francês e um masquinhão Grant. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 10. 
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11-  1773, Julho, 13, Londres – Agosto, 23, Londres 
OFÍCIOS (4) do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João 
Felipe da Fonseca ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro sobre a venda dos bens de raiz e moveis e duvidas do [enviado 
extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em Inglaterra], Francisco de 
Melo e Carvalho, referenciado o inventario e venda de moveis e divididas 
procedentes de letras. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 11. 

12-  1773, Julho, 16,Tavira – 1776, Setembro, 13, Tavira 
OFÍCIOS (4) do armador-mor ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro; o primeiro, informando que partia da cidade de Tavira 
com o intuito de visitar as mais terras e fortalezas do Reino com o objectivo de 
examinar tudo que nas mesmas se necessitava para o melhor estado da sua 
conservação; o segundo, informando o seu retorno à mesma cidade e sobre a 
ordem emitida ao corregedor da comarca da dita cidade de modo a providenciar os 
meios necessários para o socorro do estado da Índia; o terceiro, remetendo 
requerimento do tenente - coronel Luís Nogueira Velho; o quarto, remetendo cópia 
de um ofício do [governador das Armas do Algarve, Agostinho Jansen Moller]. 
Anexo: requerimento, declaração (cópia) e ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 12. 

13-  1773, Julho, 22, – 1777, Março, 29, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2), o primeiro, sobre a divida que tinha o [enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciário de Portugal em Inglaterra], Francisco de Melo e Carvalho 
de que o senhor Martim estava encarregado de cobrar; o segundo, enviando 
condolências pela morte do rei [D. José I]. 
Obs.: doc. em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 13. 

14-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1773, Agosto, 31, [Londres] -1774, Setembro, 22, Outubro, 27, Londres 
OFÍCIOS (3) [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João 
Felipe da Fonseca ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro; o primeiro, informando as despesas que tinha feito na corte de 
Londres e remetendo uma carta e as contas do francês que vendeu os moveis do 
[enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em Inglaterra], 
Francisco de Melo e Carvalho; o segundo, sobre o contrato do vinho feito por 
Manuel Vieira com o Almirantado britânico referente a 300 pipas de vinho; o 
terceiro, sobre a morte do Papa [Clemente XIV], a sua viagem para Génova e em 
seguida para Lisboa e solicitando que entregasse uma carta aberta a seu pai, 
[Manuel Rodrigues da Fonseca]. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 14. 
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15-  1773, Outubro, 18, Londres – Outubro, 26, Londres 
OFÍCIOS (3) do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João 
Felipe da Fonseca ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro; o primeiro, remetendo carta que deveria ser entregue ao [enviado 
extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em Inglaterra], Francisco de 
Melo e [Carvalho] e informando da queixa do lord Rochord contra o atrevimento 
de James Cristie que pretendeu em nome do dito lord, tomar judicialmente alguns 
moveis que estavam na casa do dito enviado em Londres; o segundo, remetendo 
tradução feita pelo secretario do [enviado extraordinário e ministro 
plenipotenciário de Portugal em Inglaterra], Francisco de Melo e [Carvalho] sobre a 
cultura e fabrica do anil e solicitando que fosse feito o pagamento ao mesmo do 
dinheiro que lhe era devido pelos seus serviços; o terceiro, sobre a petição feita pelo 
alfaiate do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em 
Inglaterra], Francisco de Melo e [Carvalho], no qual informava de que o enviado 
lhe estava devendo 405 libras esterilinas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 15. 

16-  ����1773, Dezembro, 30, [Lisboa] 
ESCRITO (cópia) do [secretário de estado do Reino e Mercês], marquês de Pombal, 
[Sebastião José de Carvalho e Melo] ao [tenente general de artilharia do Reino], 
Manuel Gomes de Carvalho e Silva, sobre a encomenda e a remessa de armas para 
regimentos do Reino e da América Portuguesa. 
Obs.: ver AHU_CU_Reino, cx. 297, pasta 62. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 16. 

17-  [1773] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João 
Felipe da Fonseca, nomeando Luís Pinto de Sousa [Coutinho] para o ofício de 
enviado extraordinário e ministro penitenciário de Portugal na corte de Londres e 
ordenando que todas as questões relativas ao [ex- enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciário de Portugal em Inglaterra], Francisco de Melo e 
[Carvalho] deviam ser entregues ao recém-nomeado enviado. 
Anexo. Ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 17. 

18-  ����1774, Julho, 12, [Lisboa] – [ant. 1776] 
RELAÇÕES (4), a primeira da artilharia que se pesou no Arsenal do Exercito do 
Reino; a segunda, das cartas trocadas entre o [ex- enviado extraordinário e ministro 
plenipotenciário de Portugal em Inglaterra], Francisco de Melo e [Carvalho], o 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, o [oficial-
maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João Felipe da Fonseca e o 
[secretário de estado do Reino e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de 
Carvalho e Melo] entre 1772 e 1773; a terceira, do regimento do Porto, indicando os 
nomes dos soldados, a idade, os anos de serviço, o posto e a que regimento 
pertencia, infantaria ou artilharia; a quarta, das possessões que as nações da 
Europa tinham no continente e ilhas da América. 
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 18. 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

19-  1774, Outubro, 22, Lisboa 
PROCURAÇÃO passada pelo José Joaquim de Seixas Vasconcelos constituindo seu 
procurador o doutor e advogado nas cortes de Lisboa, José de Souto Pereira, de 
modo a requerer em seu nome todos os seus direitos e justiça na causa crime de 
que era relativo o juízo da Almotaçaria-mor do Reino. 
Anexo: parecer. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 19. 

20-  1775, Abril 18, Lisboa 
ATESTADO passado pelo cirurgião Elias José Colaço, confirmando que estava 
assistindo o timbaleiro do rei Luís José Pientzenaver e que o estava sangrando por 
cauda da sua esquinenzia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 20. 

21-  1775, Outobro, 19, Castro Marim 
CONHECIMENTO passado pelo ajudante de Ordens, José Joaquim Couto, 
confirmando que o mestre do iate “Nossa Senhora da Encarnação Santo António e 
Almas”, João de Freitas, entregou uma certa quantia de barris de pólvora à ordem 
do general do Reino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 21. 

22-  [1775] - [1776] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. José]; o primeiro, de Maria, viúva, solicitando que 
fosse paga o valor restante da dívida que tinha feito o seu defunto marido, António 
Fernandes Farinha; o segundo, de Inácio José de Sousa, solicitando dispensa régia, 
a fim de que o conde ataíde-mor pudesse assinar o alvará que o nomeava para o 
posto de Ataíde menor da cidade do Porto. 
Anexo: requerimento, certidão, instrumento em pública forma e alvará. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 22. 

23-  1776, Março, 4, [Lisboa] – 177, Maio, 31, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) [tenente general de artilharia do Reino], Manuel Gomes de Carvalho e 
Silva ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro; 
o primeiro, informando o exame feito a oitenta e duas pessoas da artilharia de ferro 
do [Reino] e informando o cumprimento da ordem que o mandava entregar dois 
carros na Real fabrica de Barcarena destinados ao transporte de pólvora e o 
ordenava entregar ferragens de bronze na fabrica de pólvora; o segundo, sobre os 
fardamentos, forros, [botois] e mais géneros enviados aos regimentos da artilharia, 
infantaria e cavalaria das províncias setentrionais e remetendo relações dos 
fardamentos que se entregou a cada um dos regimentos das províncias da 
repartição do Norte. 
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 23. 
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24-  1776, Março, 16, Lisboa – [post. 1776, Agosto, 5] 
RELAÇÕES (4), a primeira, da artilharia, balas e bombas que se remeteram do 
arsenal do exercito e que se encontravam embarcados na fragata “Princesa do 
Brasil”; a segunda, da artilharia que constava no forte de São Filipe; a terceira e a 
quarta, do Regimento de Trás-os-Montes e do Minho, indicando o nome dos 
soldados, a idade, o posto e a companhia a que pertenciam. 
Anexo: relações e mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 24. 

25-  1776, Novembro, 25, [Lisboa] – [ant. 1800] 
RELAÇÕES (4), a primeira, dos oficiais inferiores do Arsenal Real do Exercito; a 
segunda, dos regimentos que faziam parte da província do Norte, nomeadamente, 
Minho, Trás-os-Montes e Beira; a terceira, das pessoas que faziam parte do 
Almirantado da Grã- Bretanha; a quarta, dos mantimentos destinados a artilharia 
da embarcação “Príncipe Nosso Senhor”, entre os quais pólvora, salitre e barraca 
grande. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200A, pasta 25. 

26-  [ant. 1777] 
REQUERIMENTO dos [militares do Algarve], solicitando que os seus pedidos 
fossem encaminhados ao soberano e que o coronel que os comandava fosse 
substituído por conta de suas atitudes pouco dignas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 26. 

27-  [ant. 1777, Janeiro, 13] - [ant. 1777, Fevereiro, 13] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. José]; o primeiro, de Savetre Camuntine, viúva, 
solicitando faculdade para poder adoptar um crioulo; o segundo, de Rodrigo 
Pereira Maciel, solicitando certidão constando os seus ordenados de acordo com o 
alvará e regimento de Janeiro de 1754. 
Anexo: recibo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 27. 

28-  1777, Abril, 16, Valença do Minho – Abril, 30, Valença do Minho 
OFÍCIOS (2) do [major] Pedro Antônio Galego Soromenho ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e [Castro], sobre a prisão do mesmo e 
remetendo cópia de aviso. 
Anexo: atestado (cópia) e ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 28. 

29-  1777, Abril, 20, [Lisboa] – Julho, 12 
AVISOS (2) o primeiro, do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra], Aires Sá de Melo ao [governador de armas do Alentejo], visconde de 
Lourinhã, [Manuel Bernardo de Melo e Castro], ordenando remeter patente em 
nome de José Francisco Cary; o segundo, do coronel brigadeiro, Manuel José [Lobo] 
ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, 
ordenando aumentar o numero de homens que formavam as companhias no 
regimento que era comandado pelo dito coronel. 
Anexo: declaração, requerimento e carta patente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 29. 
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30-  [ant. 1779, Julho, 8] 
AUTO de defesa e justificação do bispo de Coimbra, D. Miguel da Anunciação, 
dividida em três partes. 
Anexo: escrito. 
Obs: doc. em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 30. 

31-  [post. 1783] –[post. 1820] 
INFORMAÇÕES (2), o primeiro, sobre os requerimentos de D. Mariana Mauricia 
da Encarnação da qual estava anexa a consulta de Miguel Roiz Cardoso e de 
Francisco Ricardo de Lacueira e Viedema; o segundo, sobre ordens da Corte 
expedidas por correio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200A, pasta 31. 

32-  [ant. 1800] – [1820] 
RELAÇÕES (3), a primeira, da soma de cada andar ou pavimento da Alvenaria; a 
segunda, dos nomes dos comandantes do regimento do Reino, nomeadamente, da 
Beira, Trás-os-montes, Porto e Minho, Alentejo; a terceira, da importância dos bens 
e roupas de França vendidas ao infante D. António e roupas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 32. 

33-  [post. 1801 – ant. 1809] 
REQUERIMENTO do soldado, Domingos António ao príncipe regente [D. João VI], 
solicitando ser despachado para o posto de sargento para o estado da Índia, visto 
servir há 5 anos voluntariamente na Guarda Real da Polícia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 33. 

34-  [ant. 1807, Abril, 10, Lisboa] 
CARTA de Francisco de Borja Garção Stockler , sobre a permissão que o [oficial de 
registo], Miguel José Granali alegava ter, para além de registo de papéis, de passar 
todas as certidões que constavam no livro do registo de uma secretaria de estado, 
alegando que naquela secretaria não constava, que por lei, regimento, decreto, 
resolução ou ordem, cabia aos oficias empregados no registo tal prerrogativa. 
Anexo: consulta (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 34. 

35-  [post. 1808, Dezembro, 17] 
INFORMAÇÃO sobre as cartas dirigidas ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior]. 
Obs.: datado pela data de atribuição do título de conde ao visconde de Anadia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 35. 

36-  1821, Agosto, 6, Madrid 
OFÍCIO de Miguel Vieira de Abreu ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], José Joaquim Monteiro Torres remetendo mapas, ordenanças, tratados 
de náutica e muitos outros livros de maior importância, tais como as gazetas da 
Marinha, diários e folhetos e informando que futuramente enviaria um impresso 
relativo as despesas económicas que se devem observar em toda a marinha 
espanhola. 
Anexo: relações.  
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 36. 
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37-  1824, Maio, 1 
MAPA do regimento de infantaria nº 17 do ano mês de Abril de 1824. No mapa 
constam o nome dos oficiais, posto, estado efectivo, os nomes dos oficiais que se 
encontravam doentes, de licença ou presos e os salários pagos 
Anexo: ofícios, e atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 37. 

38-  [ant. 1828] 
ESCRITO de Nicolau João Giurian ao comendador [de Sua Majestade, comendador 
da Ordem de Cristo, deputado da Real Junta do Comércio e oficial-maior da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] conselheiro, [Manuel José Maria da 
Costa e] Sá, sobre comida; tecendo comentários sobre os seus “raviolos” e de sua 
vontade de ter o comendador como presidente do tribunal de gastronomia. 
Anexo: sobrescrito. 
Obs.: para o comendador conselheiro Sá ver AHU-Reino, cx. 161 –A, pasta 10. 
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 38. 
 

39-  1830, Abril, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino sobre o requerimento de Francisco José 
Pereira da Cunha que solicitava o pagamento dos seus ordenados em atraso, 
referentes aos anos de 1822 até 19 de Junho de 1826.  
AHU_CU_Reino, Cx. 200 A, pasta 39. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 202 (1754-1813) 
N.º de pastas descritas: 36 
Assuntos: nomeações de comandantes de naus; falecimento de pessoas reais; relações de 
armamentos; incendiários; incêndios; confirmações de patentes, sesmarias e remuneração de 
serviços no Reino e Brasil; encomendas de ferros e pregos; oficiais estrangeiros em Portugal; 
provimento de ofícios no Rio de Janeiro; tratado de limites; instrumentos matemáticos; 
matemáticos espanhóis e portugueses nas delimitações da América portuguesa; corsários; 
peste no mediterrâneo; correspondência diplomática; padrão de juros assentados no 
Conselho Ultramarino; pedidos de funcionários do Conselho Ultramarino; Igreja, patrimônio 
da Igreja; despachos do serviço real na Corte do Rio de Janeiro. 
 
1-  1754, Abril, 9, [Lisboa] – 1779, Março, 26, [Lisboa] 

OFÍCIOS (21) de D. João [do Conselho de Estado e capitão geral dos galeões de alto 
bordo do mar oceano], ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], Pedro da Mota 
e Silva, ao [governador do Rio de Janeiro, Minas Gerais e outras partes do Brasil], 
conde de Bobadela, [Gomes Freire de Andrada]; ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, ao Sr. 
Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira, entre outros destinatários, sobre as peças que 
foram levadas do Palácio da Bemposta para o Mosteiro de Santa Ana e precisam 
ser devolvidas; recomendando o requerimento do soldado Inácio Antunes Lopes 
Martins; propondo militares para o comando de fragatas e naus conforme os 
avisos recebidos da secretaria da Marinha; remetendo ofício informando o luto real 
tomado pelo falecimento do irmão do rei da Grã-Bretanha e da arquiduquesa 
Maria Josefa; sobre o requerimento do fidalgo da casa real, Antônio Salema Lobo 
de Saldanha e Sousa e de José Inácio Xavier de Azambuja e Proença, pedindo um 
dos postos de guardas-marinhas; remetendo minuta de regimentos para os 
comandantes de naus de guerra e fragatas. 
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 1. 
 

2-  1776, Março, 16 – 1777, Maio, 2 
RELAÇÕES (10) de armas, fardamentos e munições para naus de guerra, para 
Regimentos de Infantaria; de Cavalaria; de enxárcia branca e alcatroada; de armas 
que tem saído do Arsenal Real do Exército; das munições que foram enviadas do 
Arsenal do Exército para o regimento de Artilharia da cidade do Porto, destacado 
em Valença do Minho; do armamento remetido para Viana. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 2. 
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3-  1777, Janeiro, 18 – Julho, 10 
RELAÇÕES (11) das bandeiras que se remeteram do Arsenal do Exército para a 
vila de Viana; do custo dos panos de linho; do custo de outros panos; dos militares 
do primeiro regimento de Infantaria de Elvas, de Olivença, de Serpa; dos 
Regimentos de Cavalaria de Olivença e de Moura; dos militares do regimento de 
Infantaria de Bragança; e dos militares propostos pelo coronel do regimento de 
Cavalaria de Almeida. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 3. 
 

4-  1777, Fevereiro, 20 – 1786, Fevereiro, 26, Lisboa, São Petersburgo, Salvaterra de 
Magos 
OFÍCIO (1) E OFÍCIOS (7 cópias), o primeiro, de Manuel Gomes de Carvalho e 
Silva ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião 
José de Carvalho e Melo], sobre a compra de panos de lixa larga e de pano dos 
arcos por parte do Arsenal do Exército; o segundo e o terceiro do [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre 
paus e milheiros para o Arsenal do Exército; sobre ordem para se cortar madeiras 
nos pinhais de Alcácer do Sal; o quarto do [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra], Aires de Sá e Melo ao Arcebispo de Tiro, acerca de breves 
enviados à rainha D. Maria I que prevêem modificações nas leis, costumes e 
privilégios do Reino, inaceitáveis do ponto de vista administrativo; o quinto, o 
sexto e o sétimo, de José Pedro Celestino Velho, respectivamente, ao almoxarife 
dos Armazéns da Guiné e Índia, Januário Antônio Lopes da Silva, e ao Melo e 
Castro, sobre a encomenda de pregos grandes e ferros, e sobre a encomenda do 
linho cânhamo, ferros, tijolos de cobre e âncoras, pedidos pelo governo português; 
o último acerca da doença do ministro Aires de Sá e Melo, e assuntos diplomáticos 
com Espanha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 4. 
 

5-  [post. 1777, Fevereiro, 20] 
ESCRITO (minuta) ao conselheiro tesoureiro-mor remetendo cópia do mapa geral 
das munições de boca das repartições da Corte, Estremadura, Minho, Beira, Trás-
os –Montes. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 5. 
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6-  1777, Março, 9, Lisboa – 1781, Agosto, 24, [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) o primeiro, de Caetano Alberto Ferreira, ao [visconde da Lourinhã], 
Manuel Bernardo de Melo e Castro, sobre a urzela enviada a Abrantes e a 
necessidade que se envie sem demora para a Real Fábrica de Portalegre panos 
escarlates e azuis ferretes; os demais, dirigidos ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, o segundo, do 
tenente-coronel comandante do regimento de Miranda, Carlos Macarthy de Ordas, 
remetendo mapa de seu regimento de Infantaria; o terceiro, de Forbes, remetendo 
proposta de seu regimento [em Almeida] por conta das alterações no provimento 
do posto de capitão; o quarto, de Diogo Ferrier, solicitando que o sargento-mor do 
regimento de Valença seja nomeado para outro local, devido a sua conduta; o 
quinto, de Gonçalo Lourenço Botelho de Lemos e Castro, informando o 
requerimento de José Alexandrino de Miranda, que solicita o lugar de capitão de 
mar-e-guerra, indicando que o suplicante não enviou todas as atestações 
necessárias e por isso não pode dar seu parecer. 
Anexos: requerimento, atestados(, mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 6. 
 

7-  1777, Março, 17, Elvas – [1781] 
ESCRITOS (3) ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], 
João Filipe da Fonseca, o primeiro, do [visconde da Lourinhã] Manuel Bernardo de 
Melo e Castro, remetendo mapa do mantimento para o sustento da infantaria da 
Província do Alentejo; o segundo, de Teotônio Gomes de Carvalho, sobre as 
dúvidas acerca dos alvarás de mercês passados para Martinho de Melo e Castro ou 
para o seu irmão, o visconde da Lourinhã, [Manuel Bernardo de Melo e Castro]; o 
terceiro, de Maria Joaquina Rosas, solicitando a entrega dos requerimentos do ex-
escrivão de uma nau [Nossa Senhora Mãe de Deus], Manuel Cardoso. 
Anexo: mapa,  
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 7. 
 

8-  [1777, Março, 25 – 1813, Março] 
RELAÇÕES (8) a primeira, da despesa feita com seis peças de chita estampadas de 
ouro e prata para a rainha [D. Maria I]; a segunda, dos oficiais do Regimento de 
Infantaria de Almeida propostas para serem reformados; a terceira, dos 
incendiários que se acham presos à ordem da Secretaria de estado [da Marinha] e 
Ultramar; a quarta, das compras feitas para o marechal de campo Bartolomeu da 
Costa, de vidros para lanternas e castiçais, parafusos, lanternas de redes, entre 
outros itens; a quinta, do estado em que se acham as praças, fortes e baterias do 
Reino do Algarve; a sexta, dos gêneros necessários ao bom funcionamento da 
Fortaleza de São Julião da Barra; a sétima, relação dos oficiais ingleses que vieram 
servir em Portugal; e a oitava; de avisos da secretaria da Marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 8. 
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9-  [ant. 1777, Abril, 20] – [post. 1793, Agosto, 14] 
REQUERIMENTOS (8) à rainha [D. Maria I], o primeiro, dos caixas e 
administradores gerais e mais interessados nos contratos da pescaria das baleias e 
doo sal do Brasil, solicitando confirmação das condições dos contratos e segunda 
via da carta régia que dava posso a um dos administradores e sócio; o segundo, do 
bacharel José Justino de Oliveira Peixoto, solicitando ordens para que José de 
Nápoles Telo de Meneses apresente sua resposta numa causa em que concorrem; o 
terceiro, dos lavradores do Ribatejo, solicitando justiça no peso e preço da palha 
que vendem em Lisboa e o cumprimento da lei para que não se cobre sisa; o 
quarto, do porteiro dos Juízos de Vila Viçosa, solicitando o pagamento do 
ordenado de almoxarife da dita vila; o quinto, do capitão das Ordenanças, 
Francisco Barradas da Vide e Silveira, solicitando o ofício vago de escrivão dos 
Órfãos da vila de Monforte; o sexto, de Manuel Gil Ligeiro, solicitando o 
rendimento da casa do Peixe de Vila Viçosa para suas filhas; o sétimo, do espanhol 
Jerônimo Miguéis, solicitando comutação da pena de degredo perpetuo para 
Moçambique, pedindo para retornar a cadeia da Corte; o oitavo, do preso Manuel 
dos Santos, solicitando as ordens necessárias para ser solto do Presídio da Trafaria, 
pois já obteve sentença que o perdoava do degredo para a Índia. 
Obs.: inserido decreto no primeiro. Anexo: informação, lembretes, certidões, 
atestados, sentença de abolição de crime. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 9. 
 

10-  1777, Maio, 31 – Setembro, 30 
MAPAS (5) do corpo de Bombeiros e do parque de artilharia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 10. 
 

11-  1777, Julho, 1, Faro – 1784, Junho, 23, [Lisboa] 
MAPAS (2) do Regimento de Artilharia de Lagos. 
BALANÇO do cofre das coletas para a reedificação das igrejas de Lisboa. 
Anexo: aviso (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 11. 
 

12-  1778, Outubro, 1 – 1793, Julho, 8, Tavira 
OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, os 3 primeiros do armador-mor; os 3 últimos do 
[governador e capitão-general do Algarve], conde de Vale de Reis, [Nuno José 
Fulgêncio Agostinho Nepomuceno de Mendonça e Moura]; respectivamente sobre, 
a remessa de um extrato de todas as diferentes peças de artilharia que nos portos e 
costas do reino do Algarve se acham aptas para o trabalho; de uma relação de toda 
a artilharia de ferro; informando sobre as baterias construídas no Guadiana e em 
Vila Real de Santo Antônio; informando que uma pequena embarcação argelino 
passou o estreito de Gibraltar para águas portuguesas; sobre a chegada do iate São 
Martinho com doentes a bordo; sobre o estado de saúde do soldado José Martinho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 12. 
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13-  1779, Outubro, 29, Lisboa – 1793, Junho, 14, Londres 
ESCRITOS o primeiro, do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário da 
Inglaterra em Lisboa], Robert Walpole ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a publicação de uma 
memória; o segundo, em nome do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, cumprimentando ao Sr. Walpole e a mr. 
Faulkner, e lembrando o a conferência que terão; o terceiro, sobre o envio de uma 
encomenda para Lisboa por parte de D. João de Almeida de Melo e Castro; e por 
último, uma cópia de uma certidão do cônsul português em Londres, D. João de 
Almeida de Melo e Castro sobre os pagamentos feitos a mr. Guyon. 
Obs.: documentos em francês e inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 13. 
 

14-  [1779] – 1811, Junho, 21, [Rio de Janeiro] 
CARTAS PARTICULARES (4) a primeira do [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra], Aires de Sá e Melo, ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, perguntando o nome do 
desembargador da Relação do Porto para a diligência da Vila do Conde; o 
segundo, de D. João de Almeida de Melo e Castro, sobre a ida da condessa de 
Fontana para Lisboa e de lá para Madri; o terceiro de D. Francisco Inocêncio de 
Sousa Coutinho, sobre o pagamento de uma dívida; a última do [secretário de 
Estado do Reino e Mercês e ministro assistente ao Despacho], conde de Aguiar, [D. 
Fernando José de Portugal], informando que não será publicado despacho algum 
de uma dita matéria não especificada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 14. 
 

15-  [post. 1780, Março, 7] – [ant. 1780, Outubro, 1] 
REQUERIMENTOS (3) à rainha [D. Maria I], o primeiro, do soldado da Cavalaria 
do Regimento de Castelo Branco, Francisco Justiniano Paes Gago, solicitando 
comutação da pena de degredo para a Índia; o segundo, do bacharel José Pessoa de 
Carvalho, professo na Ordem de Cristo, solicitando a propriedade do ofício de 
contador, inquiridor e distribuidor de várias localidades no termo de Aveiro; o 
terceiro, do cadete da 1ª Companhia de Granadeiros, Francisco de Borja Garção 
Stockler, solicitando promoção no posto de tenente da Marinha Real. 
Anexos: atestados, aviso, lembrete, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 15. 
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16-  ����[ant. 1780, Outubro, 17, Rio de Janeiro.] 
CARTA (fragmento) do [vice-rei do Estado do Brasil, Luís de Vasconcelos e Sousa], 
à rainha [D. Maria I], sobre o provimento de ofícios no Rio de Janeiro, 
especificamente os da secretaria do Governo, informando que o secretário tem as 
mesmas atribuições que o secretário do Estado do Brasil, quando a capital era na 
Bahia, e que por isso deveria receber os mesmos emolumentos; que a secretaria 
possui um oficial-maior, quatro oficiais de registro e um porteiro, todos pagos pelo 
secretário, com exceção do porteiro que recebe pela Fazenda Real. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 16. 
 

17-  1781, Janeiro, 30 – Abril, 18, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do conde de Fernan-Nuñez ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o envio de instrumentos 
matemáticos ao Brasil por conta da delimitações de fronteiras na América 
portuguesa e espanhola; o cumprimento do tratado preliminar de paz e de limites; 
solicitando permissão para enviar instrumentos para funcionários espanhóis no 
Brasil, por navios portugueses que vão ao Sul e ao Norte do Brasil. 
Anexos: lembrete, condições de acordo, memória. 
Obs.: documentos em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 17. 
 

18-  [post. 1781, Março, 28] – [ant. 1781, Dezembro, 12] 
REQUERIMENTOS (5) à rainha [D. Maria I], o primeiro de, D. Antônia Teodora da 
Serra Mendiçaval, solicitando resolução do litígio que seu filho tem contra o 
desembargador procurador da Casa de Bragança por reivindicar a Quinta de Vale 
de Ranas que está incluída nos próprios da casa de Bragança; o segundo, do 
religioso de São Francisco da Província de Santo Antônio do Brasil, frei Manuel do 
Monte do Carmo Lobato, solicitando prorrogação de licença para permanecer na 
Corte; o terceiro, de José Antônio de Castilho Furtado de Mendonça, solicitando 
passaporte para um navio que manda um capitão português comprar nos portos 
da Inglaterra; o quarto, dos alferes da Ordenança do distrito de Chaves, Manuel 
Antônio Alves Calçada e Alexandre Manuel de Andrade, solicitando troca de 
companhia, para ficarem mais perto da área de residência; o quinto, do cabo de 
esquadra do Regimento de Artilharia do Porto, Antônio Teixeira, solicitando 
nomeação como alferes no ultramar. 
Anexo: ofícios, certidões, auto de testemunhas (cópia), atestado, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 18. 
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19-  1781, Março, 31, [Lisboa] – 1785, Maio, 24, Veiros 
CARTAS (3) à rainha D. [Maria I], a primeira, de Gonçalo Lourenço Botelho de 
Lemos e Castro, informando o requerimento do ajudante engenheiro Francisco de 
Brito Rebelo; a segunda e a terceira, do ouvidor da comarca de Veiros, Miguel 
Teotônio dos Reis Rocha, informando os requerimentos de Domingos José e 
Peregrina Vitria que solicitam o emprego de guarda da coutada da vila de Veiros; e 
o último, informando o requerimento de Ana Inácia da Cunha que solicita que a 
propriedade do ofício de escrivão do celeiro dos Dízimos da vila de Veiros, por ser 
falecido seu pai e seu único irmão. 
Anexo: atestado, requerimento, certidões, instrumento de justificação, carta de 
propriedade em pública forma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 19. 
 

20-  [post. 1781, Junho, 29] 
OFÍCIOS (minutas) sobre o pagamento do empréstimo feito a junta das fábricas 
das lezírias, desde 1777, para se acudir a ruína das lezírias por conta das chuvas de 
Inverno, a fim de que o dinheiro seja restituído ao cofre de onde foi retirado. 
Anexo: aviso (cópia), avisos (extratos). 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 20. 
 

21-  [1781] - 1793, [Outubro], 11, Roma 
INSTRUÇÕES, OFÍCIOS, ESCRITOS e CARTA para papas, para ministros na corte 
de Roma, sobre a forma e quantia dos patrimónios da Igreja; sobre o padroado de 
alguns patrimónios criados por bulas pontifícias, entre eles o da casa do infantado 
dos marqueses de Vila Real; sobre a administração de alguns rendimentos de 
algumas igrejas da casa do Infantado;  
Obs.: documentos em italiano e em latim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 21. 
 

22-  1782, Janeiro, 23, Lisboa – 1783, Junho, 23, Lisboa 
CARTAS (4) à rainha [D. Maria I], as três primeiras, do secretário do Conselho 
Ultramarino, Joaquim Miguel Lopes de Lavre, e a última, do tesoureiro da mesma 
repartição, José Miguel Licete, todas informando requerimentos.  
A primeira, sobre o pedido de João Francisco de Moura, que pede assentamento 
em seu nome dos juros que pertenciam a seu pai; a segunda, sobre o pedido de D. 
Francisco Manuel de Bragança, que pede a devolução dos papéis de serviço de seu 
pai, Guilherme Joaquim Paes de Meneses; a terceira, sobre o requerimento de D. 
Pedro Pimentel Ortiz de Melo, solicitando assentamento no livro de juros de um 
dinheiro que lhe pertence como administrador de um morgado a que o dito juro é 
vinculado; a quarta, sobre o requerimento de Joana Gomes, solicitando o 
pagamento devido pelo Conselho Ultramarino ao seu marido, o mestre livreiro, 
Antônio José Martins. 
Anexos: requerimentos, certidões, procuração. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 22. 
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23-  1782, Fevereiro 23, Potsdam – 1786 
EXTRATO de uma carta feita pelo senhor Braamcamp dos seus projetos 
comerciais. 
INSTRUMENTO de avaliação de duas propriedades do conde de São […] vizinhas 
a fábrica de pólvora de Barcarena. 
RELAÇÃO das Ordenanças da Marinha francesa. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 23. 
 

24-  ����[post. 1782, Julho, 23] – [post. 1784, Outubro, 12] 
REQUERIMENTOS (5) à rainha [D. Maria I], o primeiro, do tenente reformado de 
Infantaria, Manuel Sútil da Silva Lobo, solicitando um posto no Ultramar. 
O segundo, de Francisco Xavier do Vale, solicitando a devolução de documentos 
enviados juntos a outro requerimento sobre a fatura dos livros e bilhetes para as 
casas da fundição das Américas. 
O terceiro de Agostinho Inácio da Costa Quintela, solicitando certidão por conta de 
um precatório de execução que passou a sua mãe, Maria Micaela de Sousa, e que 
quer que fique cativo na secretaria do Conselho Ultramarino sem efeito. 
O quarto, da viúva Ana Joaquina de Andrade, solicitando que as folhas das obras 
do ofício de seu marido que foi mestre ferreiro dos Armazéns reais baixem da real 
assinatura pois precisa acalmar os seus credores.  
O quinto, de D. Francisca Xavier Felizarda Ribeiro, solicitando pensão de meio 
soldo dos ordenados de seu pai, sargento-mor Joaquim Inácio Ribeiro, que serviu 
em Santa Catarina, no Brasil por mais de 50 anos. 
Anexo: cartas patentes, provisão, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 24. 
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25-  1782, Outubro, 14, Alcobaça – 1793, Agosto, 8, Pedrouços 
OFÍCIOS (6), sendo 5 deles ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, o primeiro, de frei Sebastião da Cunha, 
pedindo intercessão acerca de um requerimento seu em que fez doação de seus 
bens para o seu sobrinho; 
O segundo, do [inspetor geral do Terreiro Público e das Estradas], conde de 
Valadares, [D. José Luís de Meneses Castelo Branco e Abranches] para [secretário 
de Estado do Reino e Mercês], visconde de Vila Nova de Cerveira, [D. Tomás 
Xavier de Lima], sobre a forma como se devem vender as farinhas fabricadas fora 
do Reino; 
O terceiro, do intendente geral da Polícia, Diogo Inácio de Pina Manique, sobre o 
requerimento de D. Ana Gertrudes Paula, solicitando seis mil couros na casa das 
carnes para o curtimento de uma fábrica; 
O quarto, Jacques Philippe de Landerset, informando ter tomado posse das terras 
da Mouta e agradecendo os favores recebidos; 
O quinto, do desembargador corregedor do Bairro Alto, Marcelo Antônio Leal 
Arnaut, informando o requerimento de Sebastião Luís Viana, em que solicita que 
sua causa seja posta em tribunal a fim de ser sentenciado ou solto; informa o dito 
desembargador que o suplicante foi acusado de desonrar D. Feliciana Maria de 
Jesues, filha e neta de cavaleiros fidalgos. 
O sexto, de Guilherme Luís Antônio [Valleré …] sobre o teste feito com a nova 
bateria do Bom Sucesso para se reconhecer o alcance de suas peças. 
Anexo: requerimentos, aviso, ofício, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 25. 
 

26-  [post. 1782, Novembro, 21] – [post. 1793, Janeiro, 27] 
ESCRITOS (3) (minutas e extratos) sobre a questão entre o contratador do contrato 
das portagens, Francisco José Teixeira e João Simões Batista que pretendia não 
pagar direitos de duas canastras de presuntos, e apelando para o juiz da Índia e 
Mina, este o apoiou; o segundo, do encarregado dos negócios portugueses em 
Viena, Agostinho Néri da Silva, pedindo licença para dar um giro até a Hungria, 
por sua conta, para aprender mais sobre artilharia; o terceiro, sobre o comércio 
entre Portugal e Nápoles. 
Anexo: relação. 
Obs.: documento em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 26. 
 

27-  1785, Março, 28, Lisboa – 1786, Agosto, 29, Lisboa 
DECRETOS (3) da rainha D. Maria I, o primeiro, determinando as festivadades e 
celebrações que devem ser feitas em Lisboa por conta do casamento de D. João 
com D. Carlota Joaquina; o segundo, tratando da mesma matéria, sendo que por 
conta do casamento de D. Mariana Vitória e D. Gabriel; o terceiro, ordenando que 
se passem as cartas de reconduções aos bacharéis que servem no Reino e no 
Ultramar, sem que tenham de dar residência do tempo em que já serviram. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 27. 
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28-  1785, Maio, 19-23, Vila Viçosa 
OFÍCIOS (2) do desembargador Miguel de Oliveira Guimarãe e Castro ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e 
Castro], informando os requerimentos de José Eleodoro de Brito Peracha, 
solicitando a propriedade do ofício de escrivão do campo e tapada desta vila 
[Viçosa] e o das religiosas do Convento das Chagas de Vila Viçosa. 
Anexos: requerimentos, ofícioo . 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 28. 
 

29-  1785, Maio, 22-25, Vila Viçosa 
OFÍCIOS (3) do ouvidor da comarca de Vila Viçosa, José Peixoto de Brito Mexia, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, informando os requerimentos de Pedro Antônio Pazes Vieira da Silva; da 
noviça do Convento da Esperança, Maria Barbosa Rosa; e de Manuel Rodrigues. 
Anexos: requerimentos, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 29. 
 

30-  ����[ant. 1786, Fevereiro, 20] – [post. 1786] 
REQUERIMENTOS (6), o primeiro e o último ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], e os demais à rainha 
D. Maria I. 
O primeiro, de José Francisco Ribeiro, solicitando aviso para ser reconduzido a 
cadeia da cidade por conta da setença que obteve; o segundo, de Filipe de Campos 
Bicudo, solicitando confirmação de carta de sesmaria passada pelo vice-rei do 
Estado do Brasil, [Luís de Vasconcelos e Sousa]; o terceiro, de D. Maria Rosa da 
Natividade, viúva do desembargador conselheiro José da Costa Ribeiro, 
solicitando certidão do Conselho Ultramarino em como seu marido foi funcionário 
do mesmo; o quarto, de Tomás de Aquino Pereira, solicitando confirmação de sua 
carta patente no posto de capitão; o quinto, de João Botelho de Lacerda Lobo, 
solicitando certidão do teor do requerimento feito pelo seu pai, o coronel Manuel 
Botelho de Lacerda, solicitando remuneração de seus serviços; o sexto, do lavrador 
em Pombal, solicitando pagamento das palhas que vendia as reais cavalariças, 
explicando que parte de seus palheiros se perderam em incêndios criminosos. 
Anexos: sentença. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 30. 
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31-  1786, Junho, 20, Faro – Setembro, 10, Faro 
OFÍCIOS (5) do [governador interino de armas do Algarve], Bruno de Sousa 
Henriques de Almeida, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, o primeiro, sobre carta do cônsul Henrique 
Ribeiro Neves para que as fortalezas e praças do Algarve estivessem em alerta; 
sobre o cuidado com a peste argelina para que esta não contagie os portos 
algarvios; remetendo mapa do estado em que se encontram as munições e mais 
apetrechos de guerra das fortalezas algarvias; o quarto, dando conta das cartas 
recebidas por conta do corso argelino; a última, dando conta do sucesso da 
embarcação guarda-costa portuguesa que apreendeu um chaveco argelino. 
Anexo: mapa, escritos, carta particular (cópia). 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 31. 
 

32-  [ant. 1792, Setembro, 20] – [post. 1792, Novembro, 8] 
REQUERIMENTOS (4) à rainha [D. Maria I], o primeiro, do desembargador 
conselheiro co Conselho Ultramarino, Francisco da Silva Corte Real, solicitando ser 
incluído na folha do pagamento do ano seguinte, por estar servindo também de 
secretário do dito conselho; o segundo, de Joaquim Pedro Quintela, solicitando 
assentamento de um padrão que lhe pertence; o terceiro, de Manuel Rodrigues do 
Carvalhal, solicitando a mesma coisa, só que em nome do órfão João Antônio 
Rodrigues de Sousa, de quem é tutor; o quarto dos cónegos Miguel de Afonseca e 
Bento de Vilas-Boas, ambos da colegiada de Barcelos, solicitando renunciar a 
curatura nos padres José Valério dos Santos Veloso e Manuel José de Vilas-Boas. 
Anexos: cartas, certidões, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 32. 
 

33-  [ant. 1795] 
APONTAMENTOS (minuta) do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha 
e Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre armamentos para Infantaria; armas e 
fardas para soldados, mapa geral das companhias e regimentos de artilharia e 
cavalaria existentes na América e Índia;  
INFORMAÇÃO sobre a madeira do Brasil considerada útil nos reparos do trem de 
artilharia de campanha;  
EXTRATOS de dois requerimentos, o primeiro do sargento-mor Pigotto, que 
solicita a patente de alferes para seu filho; o segundo, de um oficial inglês João 
Lenox que deseja entrar no serviço real no posto de capitão de granadeiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 33. 
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34-  1803, Outubro, 10, [Lisboa] 
MAPA feito na Real Academia dos Guardas-Marinhas acerca das embarcações da 
Coroa portuguesa desde o ano de 1750 até o de 1803, constando o nome e o 
número de naus, fragatas, bergantins, iates, navios de cargas, correios-marítimos; 
especificando o ano e o local de construção, bem como o nome do construtor. 
CA: 2ª secção, NO 460. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 34. 
 

35-  ����1811, Janeiro, 4 – 1813, Janeiro, 7, Rio de Janeiro, Lisboa 
AVISOS (8), o último é uma cópia, os seis primeiros são do [secretário de Estado 
do Reino e Mercês, ministro assistente ao Despacho e presidente do Real Erário], 
conde de Aguiar, [D. Fernando José de Portugal e Castro], ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde das Galveias, [D. João de Almeida de 
Melo e Castro], quase todos participando as idas do príncipe regente [D. João] à 
sua capela para assistir a serviços religiosos diversos, e mencionando que espera 
estar acompanhado de seus secretários nestas ocasiões; o segundo, informando ter 
remetido à Mesa da Consciência e Ordens o requerimento do Bispo de [Olba], o 
terceiro, sobre uma carta do marechal de campo Manuel Godinho de Mira; o 
sétimo, do [escrivão da Câmara Real no Registro das Mercês do Rio de Janeiro], 
visconde de Magé, [Matias Antônio de Sousa Lobato], informando os dias que o 
príncipe regente [D. João] vai despachar com o conde de Aguiar, e com o [das 
Galveias]; e o último, do [governador do Reino, secretário da Marinha e Ultramar], 
D. Miguel Pereira Forjaz, ordenando a Mateus Valente do Couto que informe o 
requerimento de Deodato Antônio Vieira de Matos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 35. 
 

36-  1813, Junho, 3, Lisboa 
REQUERIMENTO de D. Rosa Madalena Marques ao príncipe regente [D. João], 
solictando passaporte para passar a Cayena junto com sua filha e um criado, por 
ser esposa do brigadeiro e governador de lá, Manuel Marques. 
AHU_CU_Reino, Cx. 202, pasta 36. 
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AHU_CU_REINO 
Cx. 207 (1521 – 1833) 
52 pastas descritas  
Assuntos: especiarias; remuneração de serviços prestados no Reino, Ilhas e Brasil; comércio 
com o Brasil; degredo; solicitações de secretários de estado; Corte no Rio de Janeiro; obras no 
porto de São Martinho e na barra de Aveiro; expediente da Secretaria de Estado da Marinha 
e Ultramar; remunerações de serviço; degredo para Índia e Moçambique; contrato do sal da 
América; salitre, pagamentos de serviços; invasões francesas; Academia dos Guardas-
Marinhas; missionários italianos;obras nos portos de Aveiro e São Martinho; corsários; 
entrada e saída de navios no porto de Lisboa e Gibraltar;correio; colégio militar da Luz; 
saúde pública. 
 

1  1521, Fevereiro, 28 – 1592, Janeiro, 7, [Lisboa] 
ALVARÁS (2 cópias) o primeiro do rei [D. João III], determinando que o Juiz dos 
feitos das Casas da Guiné e Índia, Dr. Fernão Alvares, mande verificar a qualidade 
das pessoas que servem como guardas e oficiais das referidas Casas, averiguando-
se acerca da sua seriedade, de modo a evitar possíveis furtos das drogas e 
especiarias ali armazenadas, e caso tal aconteça se mande prender os infratores; e o 
segundo do rei [Filipe I], determinando a nomeação de dois contínuos para auxiliar 
no expediente das Casas da Guiné e da Índia. 
Obs.: cópias concertadas e conferidas pelos escrivães da Casa da India, Caetano 
Cordeiro Fialho, a 23 de Abril de 1752, e Francisco Xavier Pacheco, a 24 de Agosto 
de 1754. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 1. 
 

2  [1690, Novembro, 18, Lisboa] 
INFORMAÇÃO (extrato) de uma escritura de venda, quitação e trespasse de uma 
terra feita pelo doutor Antônio da Costa Freire, e de uma sentença contra o 
Procurador da Fazenda Real a respeito das terras de Belém junto ao mar, cuja venda 
foi a favor de João de Saldanha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 2. 
 

3  ����[1701, Dezembro, 1 – 1746, Abril, 23] 
INFORMAÇÕES de serviços (13) do Conselho Ultramarino a respeito dos serviços 
prestados por Jerônimo da Gama Salema, João Lopes da Conceição, João Leitão 
Barreto, Francisco Lopes Vilas Boas, Pedro de Azambuja Ribeiro, José de Azambuja 
Ribeiro, José de Melo, Gregório de Cunha d’ Eça, Silvestre Jesus, Manuel da Costa 
Monteiro, Domingos Amado, Antônio Carneiro de Sousa, Félix Caetano Pimentel 
Coelho; consta terem servido no Reino, Ilhas e o último na Bahia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 3. 
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4  [ant. 1704, Março, 15] – [ant. 1738] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João V], o primeiro do padre Simão Lopes 
Ferreira, solicitando alvará de mantimentos, por duas vias, para cobrar o 
pagamento da sua côngrua; o segundo, do fidalgo da Casa Real, João Tenreiro de 
Melo da Silva, solicitando a mercê de mais um hábito de Cristo para seu neto Luís 
Vaz da Cunha e Melo, ou a promessa da comutação de uma tença de 20 mil reis 
efetiva; o terceiro, do secretário de Estado, Diogo de Mendonça Corte Real, 
solicitando esclarecimentos quanto a primazia do suplicante para a nomeação como 
Deputado da Junta do Estado da Casa de Bragança, atendendo a sua nomeação ter 
sido seguida de imediato pela do desembargador do Paço, José Vaz de Carvalho. 
Anexos: alvará (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 4. 
 

5  1723, Fevereiro, 23 – 1738, Abril, 24, Lisboa. 
CARTAS (2) ao rei [D. João V], a primeira do juiz da Casa da Índia e Mina, o 
ouvidor da Alfândega [de Lisboa], Manuel Guerreiro Camacho Fóios, dando 
informações a respeito do filho do homem de negócios, Antônio Ferreira Belize; a 
segunda, do [desembargador do tribunal da Relação de Lisboa, …], sobre as ordens 
dadas ao corregedor da comarca de Castelo Branco, [Antônio Ferreira de 
Mendonça], para que desse início à arrematação de alguns bens de raiz 
pertencentes a Manuel da cunha de Oliveira, fiel [carcereiro] de Luís da Cunha.  
Anexos: certidão, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 5. 
 

6  1723, Abril, 29, Lisboa 
ESCRITO de Manuel Bernardes ao [secretário do Conselho Ultramarino], André 
Lopes de Lavre, solicitando que se dê despacho do sal que vai ser transportado no 
navio Nossa Senhora da Boa Viagem e Santo Antônio, completando-se assim a 
respectiva lotação. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 6. 
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7  ����[ant. 1723, Julho, 13] – [ant. 1809, Maio, 12] 
REQUERIMENTOS (3), o primeiro, do capitão do navio São Francisco e Corpo 
Santo, Pedro da Silva Maia, ao rei [D. João V], solicitando licença para que na 
viagem de regresso do Rio de Janeiro para a cidade do Porto, possa passar nos 
portos da Bahia ou Pernambuco para carregar a sua embarcação; o segundo, do 
capitão-mor Domingos Antunes Pereira, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], solicitando o pagamento de uma 
quantia que lhe é devida, correspondente à venda de 5850 alqueires de cal para as 
obras da Fazenda Real; o terceiro, do azemel da Casa Real, Francisco Antônio de 
Melo, ao príncipe regente [D. João], solicitando que se dê cumprimento ao perdão 
régio que lhe foi concedido, libertando da cadeia do Presídio da Trafaria e da pena 
de degredo por 5 anos na Índia, em que havia sido injustamente condenado pelo 
desembargador Antônio José de Miranda. 
Anexos: certidão, ofícios.  
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 7. 
 

8  1738, Abril, 9, Lisboa 
ESCRITO de João de [Leiros] ao [secretário do Conselho Ultramarino], Manuel 
Caetano Lopes de Lavre, sobre a inclusão da declaração solicitada no corpo das 
cartas a enviar-lhe, conforme a regra 22. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 8. 
 

9  1738, Outubro, 22 – 1792, Fevereiro, 28, [Lisboa], Caldas da Rainha 
ESCRITO(1) e AVISOS (4), o primeiro, um escrito, do [secretário do Conselho 
Ultramarino], Manuel Caetano Lopes de Lavre, ao reverendo Bernardo Antônio 
Batista, sobre a ordem para que se passasse patente conforme o aviso do Cardeal da 
Mota, [D. João da Mota e Silva]; o segundo do [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar], Antônio Guedes Pereira, ao [conselheiro do Conselho 
Ultramarino], José de Carvalho e Abreu, determinando que se reforme a consulta 
de D. Guiomar Luísa Pereira de Carvalho; o terceiro, do [secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra], Manuel Antônio de Azevedo Coutinho, ao 
[conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa e Meneses, 
solicitando que o Conselho Ultramarino mande formar uma lista de dívidas 
passivas e ativas, declarando todas as execuções pendentes e o nome das pessoas e 
oficiais em falta; o quarto e o quinto, cópias, do [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao provedor da Casa da Índia, 
[…],e ao conde Regedor, […], sobre a transferência do soldado espanhol da 4ª 
Companhia de Granadeiros do 2º Regimento de Olivença, José Antônio Saavedra, 
do Presídio da Trafaria para a Cadeia do Limoeiro, e que fora sentenciado com a 
pena de degredo para a Índia. 
Anexos: parecer, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 9. 
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10  1738, Novembro, 11 – 1739, Outubro, 9, [Lamego], Tomar 
OFÍCIOS (2) sendo o primeiro de João Rodrigues de Matos ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, Antônio Guedes Pereira], sobre as diligências 
tomadas junto do reverendo franciscano do convento de São Francisco da cidade de 
[Lamego]; o segundo do juiz de fora da comarca de Tomar, Miguel Lopes Caldeira e 
Abreu, ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], Pedro da Mota e Silva, 
comunicando ter procedido à distribuição da correspondência destinada às vilas de 
Tomar, Ourém, Sertã e Abrantes, conforme indicação do aviso régio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 10. 
 

11  1743, Setembro, 5 – 1745, Novembro, 2, [Lisboa] 
AVISOS (3) e ESCRITOS (2), o primeiro de João de Leiros, ao [secretário do 
Conselho Ultramarino], Manuel Caetano Lopes de Lavre, sobre o contrato dos 
Diamantes; o segundo do [secretário de Estado do Reino e Mercês], Pedro da Mota 
e silva, ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa e 
Meneses, sobre a quantia que, por ordem régia, deveriam entregar os contratadores 
dos Diamantes ao tesoureiro do Conselho, para em seguida ser depositado na Casa 
da Moeda; o terceiro, do [secretário do Conselho Ultramarino], Manuel Caetano 
Lopes de Lavre, a João Leiros, sobre o pagamento da quantia devida pelos 
contratadores de Diamantes ao tribunal do Conselho; o quarto do [secretário de 
Estado do Reino e Mercês], Pedro da Mota e silva, ao [conselheiro do Conselho 
Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa e Meneses, determinando que os 
sargentos-mores José Sanches da Silva, Carlos Mardel, o capitão Rodrigo Franco, e 
os ajudantes Eugénio dos Santos e Carvalho, Elias Sebastião Pope e Manuel da 
Costa Negreiros, medidores e avaliadores de todas as Obras Reais procedam a uma 
nova reavaliação das despesas pelos tribunais da Corte; o quinto, de [secretário do 
Conselho Ultramarino], Manuel Caetano Lopes de Lavre, ao [procurador da 
Fazenda da repartição do Conselho Ultramarino], desembargador José Vaz de 
Carvalho, solicitando o envio dos papéis de serviços de João Batista de Vasconcelos, 
para efeitos de remuneração. 
Obs.: o 3º e o 5º são escritos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 11. 
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12  1745, Maio, 20 – 1792, Outubro, 6, Lisboa 
AVISOS (4) e ESCRITOS (2), o primeiro, um escrito, do Deão da Patriarcal, ao padre 
Bernardo Antônio Batista, sobre a justificação do tesoureiro do Conselho para não 
lhe entregar o dinheiro respeitante à cobrança dos juros; o segundo, um escrito, do 
[secretário do Conselho Ultramarino], Manuel Caetano Lopes de Lavre, ao 
beneficiário [Bernardo] Antônio Batista, remetendo a consulta referente ao seu 
pedido de pagamento de juros; o terceiro e o quarto, do [secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra], Manuel Antônio de Azevedo Coutinho, ao 
[conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa e Meneses, 
sobre o pagamento da côngrua de João José Bernardino, e do deposito do dinheiro 
destinado para os desvios dos juros, a cargo de Manuel de Sande e Vasconcelos; o 
quinto e o sexto, (cópia e minuta, respectivamente) do [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao provedor da Casa 
da Índia, José Joaquim Lobo da Silveira, determinando o embarque dos presos do 
Presídio da Trafaria condenados ao degredo na Índia e em Moçambique; e o sexto, 
determinando o embarque dos presos do Presídio da Trafaria, a bordo da fragata 
Princesa do Brasil, condenados ao degredo em Moçambique. 
Anexos: escritos, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 12. 
 

13  1746, Setembro, 20 – 1827, Outubro, 6, [Lisboa], Elvas 
CERTIDÕES (4) de Simão dos Santos Ferreira; Gaspar Malheiro Pereira de 
Soutomaior; do prior do Real Hospital Militar de Elvas, Frei Joaquim de São José; e 
de Antônio José Dique da Fonseca e esposa.  
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 13. 
 

14  [ant. 1776, Janeiro, 11] 
REQUERIMENTO do oficial de ferreiro, José Nepomuceno, ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], solicitando que o 
almoxarife dê conta do que falta abater na dívida que o suplicante tem para com a 
Fazenda Real. 
Anexos: requerimento, relação, bilhete, termo de juramento, atestado, ofícios. 
Obs.: m.est. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 14. 
 

15  [post. 1779] 
REQUERIMENTO de Francisco de São Francisco solicitando ordens para que se 
averigúe o comportamento de alguns párocos do Reino. 
Obs.: vide AHU_CU_Reino, cx. 17-A., pasta 1. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 15. 
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16  1781, Junho, 16, Lisboa – 1787, Julho, 17, Madri 
OFÍCIOS (2) o primeiro do intendente geral da Polícia, Diogo Inácio de Pina 
Manique, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho 
de Melo e Castro], participando a sua intenção de proceder a uma averiguação 
rigorosa a respeito da carga transportada no navio Vergoogen, pertencente ao 
negociante inglês, Ricardo Stert; o segundo do [marechal-de-campo], conde de 
Lumiares, [D. José Francisco Portugal da Gama], ao mesmo secretário, 
comunicando que sua irmã pretendia deixar a Corte espanhola no dia 21 de Julho 
de 1787, seguindo o itinerário planeado com destino ao sítio da Granja. 
Anexos: requerimento, ofício, lista. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 16. 
 

17  1787, Julho, 6 – Agosto, 3, Vila Viçosa 
ESCRITOS (3) do [governador de Armas do Alentejo], visconde da Lourinhã, [D. 
Manuel Bernardo de Melo e Castro], o primeiro ao [oficial-maior da Secretaria de 
Estado da Marinha e Ultramar], João Felipe da Fonseca, sobre o estabelecimento de 
uma côngrua anual de 200 mil réis para os indispensáveis consertos do Paço Real, a 
qual deveria ser paga através do almoxarifado de Évoramonte; o segundo e o 
terceiro do [governador de Armas do Alentejo, visconde da Lourinhã], D. Manuel 
Bernardo [de Melo e Castro], ao seu irmão, o [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre as medidas tomadas para 
que D.ª Josefa Sancha da Madre de Deus e Brito, filha de Francisco de Magalhães e 
Brito, efetue a aliança pretendida pelo corregedor de Belém, João Anastácio Ferreira 
Raposo, e o atraso no envio das ordens para provimento das Tropas daquela 
Província [do Alentejo], necessárias para o serviço de cobranças da mesada do 
tabaco e da Décima. 
Anexos: certidões, escritos, ofícios (cópias) 
Obs.: no último escrito, o visconde da Lourinhã informa, em nota de rodapé, que o 
mesmo escrito seria enviado para o [Inspetor do Real Erário e secretário de Estado 
da Fazenda Real], marquês de Angeja, [D. Pedro José de Noronha Camões de 
Albuquerque Moniz e Sousa], ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde 
[de Vila Nova de Cerveira, D. Tomás Xavier de Lima], e ao oficial-maior Manuel 
Figueiredo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 17. 
 

18  [1787, Setembro – 1819, Setembro] 
RELAÇÕES (5), as três primeiras de embarcações que entraram no porto de 
Caminha e respectiva carga; a quarta e a quinta, com a recompilação dos avisos 
entregues na administração do Correio Geral nos meses de Junho e Setembro de 
1819; e um MAPA, descrevendo as praças que entraram ao serviço no mês de 
Fevereiro de 1819, pertencendo à 2ª Companhia de Artilheiros de Ordenanças de 
Loulé. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 18. 
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19  [ca. 1788] 
PROJETO (minuta) sobre o comércio com as Províncias Unidas. 
Obs.: vide AHU_CU_Reino, cx. 33-A., pasta 18. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 19. 
 

20  [ant. 1789, Fevereiro, 11] – [ant. 1789, Março, 25] 
REQUERIMENTOS (3) à rainha [D. Maria I], o primeiro de João Antônio Vidal, o 
segundo de Joaquim José da Costa Seabra, e o terceiro de Francisco José de Moura, 
todos solicitando provisão de confirmação da nomeação como procurador do 
Contrato do Sal da América na cidade do Porto.  
Anexos: bilhetes, instrumentos publica forma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 20. 
 

21  1789, Outubro, 14, Roma 
OFÍCIO de Nicolau Pagliarini, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre a nomeação do Cardeal Zelada como 
secretário dos Estados Pontifícios e a proximidade do dito prelado com as Cortes 
Borbónicas, a homenagem feita pelos portugueses residentes em Roma ao príncipe 
do Brasil, desejando a sua rápida recuperação, e a notícia do falecimento do cardeal 
Riminaldi Ferrarez, em Peruggia. 
Anexos: esboço de inscrição lapidar. 
Obs.:documento em latim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 21. 
 

22  1792, Janeiro, 19 – 1819, Julho, 12, [Lisboa] 
AVISOS e ESCRITOS (5 minutas) os quatro primeiros do [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro. 
O primeiro para o marechal de Campo Bartolomeu da Costa, determinando-se que 
o provedor da Casa da Índia proceda ao envio de 920 sacas de salitre compradas 
aos interessados da negociação do navio “Grão-Pará”, para os armazéns da Lapa da 
Moura; o segundo, terceiro e quarto, para o guarda-mor da Saúde do porto de 
Belém, o conde de São Vicente, o provedor dos Armazéns da Guiné e Índia, e o 
marechal de campo Bartolomeu da Costa, determinando que se dê prática ao navio 
dinamarquês “Bela Cristina”, do qual é mestre Hans Henrique Buman, a admissão 
de candidatos a guardas marinhas, e o pagamento das despesas das Obras que 
estavam sob sua responsabilidade, respectivamente; o quinto do [oficial-maior da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], Felipe José Stockler, a respeito da 
apostilha de Francisco Pedro Baracho Corrêa de Abreu. 
Anexos: lembretes, escritos. 
Obs.: o primeiro e o último são escritos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 22. 
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23  [ant. 1800, Junho] 
REQUERIMENTO dos negociantes da Praça de Lisboa, Paulo Jorge e Filhos, ao 
príncipe regente [D. João], solicitando o pagamento de uma determinada quantia 
em tapinhoã da 1ª, 2ª e 3ª sortes para que possam ser exportadas pelos navios Ásia 
Grande e galera Europa, pertencentes aos proprietários, de modo a fazer face aos 
prejuízos obtidos em fretes anteriores. 
Anexos: requerimento. 
Obs.: ver AHU_CU_Reino, cx. 417, pasta 33. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 23. 
 

24  [post. 1800] 
RELAÇÃO de gêneros a embarcar de Lisboa para Moçambique. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 24. 
 

25  [ant. 1805, Abril, 26] 
REQUERIMENTO de Amaro Pereira ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e 
Souto Maior], solicitando o lugar de porteiro da Academia dos Guardas Marinhas. 
Anexos: certidão, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 25. 
 

26  1805, Julho, 4, Lisboa 
INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO passado pelo juiz do Crime do bairro do 
Limoeiro, Tomás José Nepomuceno Ferreira da Veiga, ao mestre do caíque Santa 
Ana e Almas, José Rodrigues Marquinho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 26. 
 

27  [post. 1809] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro de Francisco José de Amaral ao [governador do 
Reino e secretário da Marinha e Ultramar e da Guerra, D. Miguel Pereira Forjaz], 
solicitando dispensa da Lei sobre os operários da Ribeira das Naus, para se lhe 
mandarem averbar dois meses de serviço devidos desde 1807; o segundo, do 
capitão tenente ad honorem e comandante do lugar de Santo Antônio, Francisco 
Gonçalves da Costa ao rei [D. João VI], solicitando a sua libertação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 27. 
 

28  [post. 1809] 
OFÍCIO (minuta) ao [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar e da 
Guerra, D. Miguel Pereira Forjaz], sobre o requerimento do furriel do Regimento de 
Artilharia N.º 1 do Rio de Janeiro, João Xavier Madeira, solicitando o aumento de 
soldo e reforma em um dos postos imediatos, como reconhecimento pelos serviços 
prestados e sua idade avançada, para poder deixar uma herança digna as suas 
filhas viúvas. 
Anexos: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 28. 
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29  [post. 1809] 
REQUERIMENTO do porteiro do Gabinete dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, 
Diogo Uren, ao príncipe regente [D. João], solicitando a expedição de ordens régias 
para que se efetue o pagamento dos ordenados em atraso pelos serviços prestados 
pelo suplicante nos anos de 1807 a 1809. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 29. 
 

30  1812, Março, 3 – [post. 1819] 
CARTAS PARTICULARES (7) de Antônio José de Almeida, D. Maria de Almeida 
Melo e Castro, D. Leonor de Ataíde Azevedo, ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar, conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro] e 
ao Antônio de Araújo de Azevedo, noticiando os acontecimentos ocorridos em 
Portugal naquele ano e fazendo pedidos diversos. 
Anexos: escritos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 30. 
 

31  1813, Fevereiro, 3, [Lisboa] 
ESCRITO do capitão tenente do Arsenal Real da Marinha, Antônio Joaquim de 
Oliveira, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, conde das 
Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro], sobre o exame realizado ao iate 
Bom Despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 31. 
 

32  [post. 1816] 
LEMBRETE dos Annales Marítimes et coloniales, da autoria do Mr. Bajot. 
Anexo: memória. 
Obs.: documentos escritos em francês e italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 32. 
 

33  1817, Fevereiro, 27 – 1820, Fevereiro, 8, Rio de Janeiro 
AVISOS (3 cópias), sendo o primeiro do [vice-almirante] Luís da Mota Fêo, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde da Barca, 
[Antônio de Araújo de Azevedo], remetendo representação do bispo da Diocese de 
[Angola], a respeito do estado de ruína em que se encontra a Sé; o segundo, do 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. 
Marcos de Noronha e Brito], ao bispo de Angola, [D. frei João Damasceno da Silva 
Póvoas], sobre a mudança da catedral da Diocese para a igreja do Convento de São 
José, não sendo necessária tomar qualquer providência a respeito das ruínas da 
antiga Sé; e o terceiro, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], ao cardeal Patriarca 
de Lisboa, [D. Carlos da Cunha e Meneses], solicitando a entrega a todos os 
governadores do Reino de uma cópia do ofício dirigido por Sua Eminência ao 
embaixador de Portugal em Roma, a respeito das facilidades de passagem para os 
Domínios portugueses a serem concedidas aos missionários italianos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 33. 
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34  1818, Março, 16 – Outubro, 12, Aveiro, São Martinho  
OFÍCIOS (10) do [diretor e inspetor das Obras Reais da Barra e rios de Aveiro], 
tenente-coronel Luís Gomes de Carvalho, ao [governador do Reino e secretário da 
Marinha e Ultramar e da Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz, sobre vários assuntos, o 
envio dos diários dos dias em que decorreram as obras da barra de São Martinho, 
supervisionadas pelo capitão Baltazar Antônio Falcão, e dos rios Vouga, Águeda e 
Sestima, a devasse mandada tirar à conduta e serviços prestados pelo Capitão João 
Antônio de Almeida Cibrão. 
Anexos: escritos, termo, mapas, aviso (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 34. 
 

35  1818, Outubro, 28 – Novembro, 6, Aveiro 
OFÍCIOS (3) do [diretor e inspetor das Obras Reais da Barra e rios de Aveiro], 
tenente-coronel Luís Gomes de Carvalho, ao [governador do Reino e secretário da 
Marinha e Ultramar e da Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz, remetendo felicitações 
pelo seu aniversário, os diários das Obras Reais da Barra e rios de Aveiro. 
Anexos: diários. 
Obs.: documentos parcialmente impressos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 35. 
 

36  1819, Fevereiro, 1 – Novembro, 20, [Lisboa], Nova Iorque 
AVISOS (5) sendo os primeiro, segundo, quarto e quinto dirigidos ao [governador 
do Reino e secretário da Marinha e Ultramar e da Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz, 
e o terceiro ao Desembargo do Paço; o primeiro aviso é do [juiz da Casa da Índia], 
D. José de Almada Lobo, remetendo resposta aos oficiais do Consulado, conforme 
aviso régio de 28 de Janeiro de 1819; o segundo e o quinto, do capitão ajudante da 
Torre de Belém, José Rebelo Palhares, comunicando a entrada dos navios ingleses 
na barra de Lisboa, entre eles o paquete Príncipe Ernesto, vindo de Falmouth, os 
bergantins Oceano, Margarida e Atalanta, vindos de Londres e Terra Nova, 
respectivamente; o terceiro, minuta, remetendo cópia da representação da Câmara 
da Nobreza e Povo de Vila Cova a Coelheira contra o capitão tenente da Real 
Armada, Joaquim José Pinto de Fontes, e respectiva informação dada pelo 
corregedor da comarca da Guarda; o quarto do [cônsul português em Nova Iorque], 
Joaquim José Vasques, relatando as movimentações dos navios corsários em alguns 
portos dos Estados Unidos da América, que continuam a ser abastecidos sem 
obstáculo algum. 
Anexos: lembrete, ofício, escrito, representação (minuta), escritos, ofícios. 
Obs.:documentos em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 36. 
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37  1819, Fevereiro, 3 – Julho, 22, Coimbra, Tavira, Lisboa, Porto 
OFÍCIOS (8) sendo sete dirigidos ao [governador do Reino e secretário da Marinha 
e Ultramar e da Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz, e o sexto ao [presidente da Junta 
de Saúde Pública], marquês de Tancos, [D. Duarte Manuel de Meneses e Noronha]; 
o primeiro do provedor de Coimbra, desembargador João bernardo Pereira 
Coutinho de Vilhena e Nápoles, sobre a entrega da correspondência dirigida ao 
corregedor da Comarca de Coimbra; o segundo e o terceiro de João Austin, 
remetendo informações a respeito das movimentações das embarcações 
portuguesas em Gibraltar; o quarto do [ministro plenipotenciário da Coroa 
portuguesa em Roma], Pedro de Melo Breyner, remetendo relação das pessoas que 
o acompanham para a Corte de Roma; o quinto, do capitão ajudante da Torre de 
Belém José Rebelo Palhares, indicando o nome dos navios que deram entrada na 
barra de Lisboa, suas nacionalidades e proveniências; o sexto, sobre o requerimento 
do cirurgião e diretor do extinto Hospital Militar de Peniche, Paulino da Rocha, 
solicitando a sua nomeação como cirurgião da Saúde da mesma Vila; o sétimo, do 
[tenente geral do Quartel de Alcântara], Manuel de Sampaio, remetendo o balanço 
do cofre geral da Remonta pertencente ao mês de Maio, acompanhado da relação 
de cavalos comprados, e do cofre de Évora; e o oitavo, do Juiz ajudante José 
Maurício de Abreu de Lima, remetendo os mapas das embarcações nacionais e 
estrangeiras que entraram e/ou saíram da barra do Porto no mês de Junho. 
Anexos: ofícios, relação. 
Obs.:documento em mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 37. 
 

38  1819, Fevereiro, 3 – [ca. 1819], [Lisboa] 
ESCRITOS (6) e AVISOS (2) (minutas) do [governador do Reino e secretário da 
Marinha e Ultramar e da Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz], sobre o requerimento 
de Antônio Tomás e a tomada de um bote; a venda dos carvalhos que José Félix 
Garcez Lobo Palha de Almeida possui numa quinta em Santarém; a inspeção a 
realizar aos escaleres dos contratadores do Tabaco para averiguar da veracidade 
dos títulos dos seus oficiais; informações a respeito dos direitos e emolumentos do 
Lazareto, a serem pagos à Junta da Saúde Pública; suspensão da encomenda de José 
Maria Machado da Silveira Abreu Castelo Branco; a correspondência chegada de 
Badajoz; a introdução de um barco-a-vapor; o envio da chapa para reformulação 
dos passaportes. 
Anexos: lembretes, aviso (minuta). 
Obs.: O 3º e o 4º são avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 38. 
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39  1819, Fevereiro, 19, Porto – Março, 31, Lisboa 
BILHETES (2) o primeiro do Administrador do Seguro do Correio Geral de Lisboa 
remetendo uma carta de Serviço do tenente-general governador para ser entregue 
ao [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar e da Guerra], D. 
Miguel Pereira Forjaz; o segundo de João Leal Garção anunciando terem sido 
avistados a oeste da barra de Lisboa, a fragata de guerra portuguesa Amazona, e 
três navios mercantes sem bandeira. 
Obs.: documentos impressos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 39. 
 

40  1819, Março, 4 – 31, Aveiro, Lisboa 
OFÍCIOS (2) ao [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar e da 
Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz, o primeiro do capitão de Fragata, Joaquim 
Antônio Rodrigues Galhardo, demonstrando a sua lealdade no cumprimento das 
ordens recebidas; e o segundo, do capitão ajudante da Torre de Belém, José Rebelo 
Palhares, anunciando a chegada da fragata de guerra portuguesa Amazona, 
comandada pelo capitão de mar-e-guerra Manuel de Vasconcelos Pereira de Melo, 
vinda de Gibraltar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 40. 
 

41  1819, Março, 26 – Novembro, 24, Porto, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) ao [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar e da 
Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz, o primeiro do corretor, Nicolau Joaquim Pereira 
da Silva, remetendo requerimento dos Homens de Negócios do Porto, os quais 
representa, solicitando o parecer do Conselho a respeito das medidas para precaver 
os prejuízos causados aos comerciantes portugueses perante os constantes ataques 
dos piratas no litoral lusitano; o segundo, de Joaquim José Pacheco e Sousa, 
solicitando a confirmação da data da audiência marcada com o Patriarca Eleito e 
Vigário Capitular; o terceiro, do [juiz da Contadoria Fiscal da Tesouraria Geral das 
Tropas], Filipe Vaz de Carvalho e Sampaio, noticiando que Estêvão Antônio de 
Montes, foi nomeado como escrivão do Almoxarifado da Torre de São Julião da 
Barra, a 16 de Junho de 1770 com o vencimento mensal de 10 mil réis, e que o cargo 
é atualmente ocupado por Bernardo Antônio Gomes; o quarto, de D. Vicência 
Scarnichia, solicitando o pagamento da pensão do Montepio a que tem direito, 
correspondente ao mês de Outubro passado, e que está contemplada na Relação 
número 631 de 1819. 
Anexos: ofício, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 41. 
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42  1819, Maio, 25 – Dezembro, 29, [Lisboa] 
AVISOS (2) do [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar e da 
Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz, o primeiro ao reitor do Real Colégio dos 
Catecúmenos, Antônio José Guião, determinando o acolhimento e catequização do 
grumete da fragata Amazona, João Gimenes, da nacionalidade chinesa, de modo a 
poder receber o sacramento do batismo; o segundo, ao [secretário de Estado 
interino dos Negócios do Reino e da Fazenda, o desembargador] Alexandre José 
Ferreira Castelo, determinando o pagamento da tença requerida por Joaquim José 
Baptista Camacho, a favor de suas duas filhas Maria Balbina e Josefa Ludovina.  
Anexos: requerimentos, lembrete e ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 42. 
 

43  1819, Junho, 22, Lisboa – [post. 1820] 
OFÍCIOS (4) ao [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar e da 
Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz, o primeiro de Joaquim José da Veiga Castro 
Ferreira, sobre os vencimentos auferidos pela Guarda da Polícia do porto de Lisboa, 
os pagamentos da mesma, e o desconhecimento quanto a algumas deliberações 
tomadas pelo comandante da Guarda Real da Polícia do Porto, [José Pereira da 
Silva Leite de Berredo]; o segundo do lente proprietário da cadeira da Língua 
Arábica, frei Manuel Rebelo da Silva, sobre a aula dada no respectivo Convento de 
Nossa Senhora de Jesus; o terceiro, do guarda-mor e Provedor da Saúde do porto de 
Belém, José Antônio Firmino Soares Brandão, sobre a entrada da galera sueca 
Forsogeh, capitaneada por Sivert Hausen Witzz, proveniente de Nápoles com um 
carregamento de milho e uma mala para o visconde de Torre Bela; o quarto de 
Manuel de [Larduabal] Montoya, solicitando a baixa dos seus serviços a bordo do 
brigue Escuna. 
INFORMAÇÃO sobre o ofício do [presidente da Junta da Saúde Pública], marquês 
de Tancos, [D. Duarte Manuel de Meneses e Noronha],  que remetia uma relação 
dos alunos do Colégio Militar da Luz que podem sentar praça na Brigada [Real da 
Marinha]; referindo um requerimento de José Maria Monteiro que pedia para seu 
filho os mesmos vencimentos que se deu a outros alunos que sentaram praça. 
Anexos: ofício, lembretes, ofício (cópia). 
Obs.: documento em espanhol; sobre o visconde de Torre Bela ver AHU_CU_Reino, 
Cx. 110, pasta 28. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 43. 
 

44  1819, Agosto, 13, [Lisboa] 
OFÍCIO do capitão ajudante da Torre de Belém, José Rebelo Palhares, ao 
[governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar e da Guerra], D. Miguel 
Pereira Forjaz, anunciando a chegada do iate português Mercúrio, comandando 
pelo mestre Francisco da Silva, vindo de Guignon. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 44. 
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45  1819 
DIÁRIOS (extratos) dos ofícios para o marechal, a serem copiados segundo o 
costume da [Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], correspondente ao ano 
de 1819. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 45. 
 

46  [1819] 
LEMBRETES (5) da [Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], correspondente 
ao expediente do ano de 1819. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 46. 
 

47  ����[ant. 1824, Fevereiro, 5] – 1824, Dezembro, 4, Lisboa 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João VI], o primeiro do carpinteiro da Real 
Cordoaria, João Bertoldo Coelho, solicitando aumento de vencimento, atendendo 
aos serviços prestados nas melhores obras reais e por ser o mais antigo naquele 
ofício; o segundo, do presbítero secular do hábito de São Pedro, padre José 
Bernardino de Azevedo, solicitando a nomeação como capelão da Cordoaria; o 
terceiro, do deputado da Junta Administrativa dos Fundos das extintas 
Companhias do Grão-Pará e Maranhão, Pernambuco e Paraíba, e oficial da 
Secretaria de Estado dos Negócios da guerra, João Antônio Celestino, solicitando 
vinte dias de licença para tratar de assuntos pessoais na Vila de Torres Novas; o 
quarto, do tenente coronel de Infantaria reformado e cavaleiro da Ordem de São 
Bento de Avis, João Antônio de Sousa Moraes, solicitando o provimento para o 
governo do Forte de Caxias ou da Praça de Cascais, bem como o pagamento dos 
soldos da sua patente, ainda por ressarcir. 
Anexos: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 47. 
 

48  ����[post. 1824] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro do consignatário do navio 
Bella Benita, João Antônio de Almeida, solicitando o pagamento do frete que 
prestou trazendo a Tropa de Montevideu; o segundo, do alferes de Cavalaria do 
Estado Maior do Exército do Brasil, José de Assis Amado Grehon, por seu 
procurador João Severiano [Avondano], solicitando licença de um ano para 
acompanhar a família durante a sua estadia na Corte de Nápoles. 
Anexos:lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 48. 
 

49  [1825, Março, 2 – 1833, Março, 28] 
LEMBRETES (5) relativos aos requerimentos de José da Cunha Pereira, Jerônimo de 
Arantes e Antônio Manuel Cobeiro, que foram entregues ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, Joaquim José Monteiro] Torres, e aos ofícios a 
favor de João Antônio Duarte e Francisco Pinto Homem. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 49. 
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50  1826, Maio, 6, Lisboa – [ant. 1826, Setembro, 11] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. Pedro IV], o primeiro, do ex-soldado do 
Regiomento de Infantaria número 4 da 6ª companhia, Antônio Tomé, solicitando o 
lugar de guarda-supra do Arsenal Real da Marinha; e o segundo, do ex-aluno da 
Real Casa Pia e soldado do 1º Regimento de Milícias de voluntários reais de Lisboa 
Oriental, Antônio dos Santos, solicitando ser admitido na oficina de sapataria do 
Arsenal Real da Marinha. 
Anexo: certidão 
Obs.: o rei D. João VI morre em 10 de Março de 1826, e apesar da regente ser D. 
Isabel Maria, os requerimentos são dirigidos à Vossa Majestade e não à infante. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 50. 
 

51  1828, Agosto, 11, Vila do Conde 
OFÍCIO do coronel comandante do Quartel de Vila do Conde, José Carneiro 
Pizarro, ao [ministro dos Negócios da Guerra], conde do Rio Pardo, [D. Diogo de 
Sousa], sobre o confisco realizado a um brigue e uma escuna pertencentes a um 
rebelde, natural daquela vila, José de Miranda Lima, solicitando instruções a 
respeito do destino a dar às embarcações. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 51. 
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52  1828, Agosto, 29 – Dezembro, 30, [Lisboa] 
OFÍCIOS (20) do ministro dos Negócios da Guerra, conde do Rio Pardo, [D. Diogo 
de Sousa], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros, sobre o requerimento do espanhol D. Francisco 
Hidalgo, solicitando proteção contra os achaques que sofre a bordo da charrua 
Galathea; o requerimento do médico de Penamacor, José Gonçalves; a prisão do 
amanuense da Secretaria de Estado da Marinha, João Bernardino Luís Rodrigues; o 
pedido de desembarque feito pelo espanhol D. Caetano de Gand; a informação 
remetida pelo governador interino das Armas do Algarve, o brigadeiro graduado 
Joaquim José da Cruz, a respeito dos corsários que navegam na costa sul de 
Portugal; a condução do espanhol Antônio Grandi ao Hospital de São Francisco 
para ser inspecionado pela Junta de Saúde Pública; o envio de ordens ao Chefe do 
Estado-maior General para mandar pôr a Tropa constante do mapa, à disposição da 
Comissão do Banco de Saúde Pública; as ordens dadas para que a Junta da Fazenda 
dos Arsenais do Exército e o Brigadeiro Intendente Geral e Fiscal das Obras 
Militares estivessem à disposição do major do Exército e ajudante do Banco de 
Saúde Pública, Martinho José de Perné, bem como os objetos constantes da relação; 
o envio ao Ministério da Fazenda do requerimento de Bruno Antônio Soares Serrão, 
solicitando provimento como escriturário da Tesouraria Geral das Tropas; a 
transferência do soldado do Corpo de Inválidos da Brigada Real da Marinha, José 
Gonçalves, para a Companhia dos Veteranos da cidade de Elvas; e o envio de 
Tropas para a Vila de São Martinho, com ordens para sustentar as providências 
necessárias à segurança da Saúde Pública; entre outros assuntos. 
Anexos: lembretes, ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 207, pasta 52. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 208 (1765-1804) 
Pastas descritas: 49 
Assuntos: provimentos de oficiais; requerimentos solicitando atribuição de postos; soldados 
e presos condenados ao degredo no Ultramar; morte da imperatriz da Hungria, Maria Teresa 
da Áustria e do príncipe da Prússia, duque de Brunswick, Augusto Guilherme; contrabando 
de fazendas; convenção feita com a França; proposta da Corte de Sardenha; alvará de 20 de 
Agosto de 1774; devassas; tabaco Palilhos; Real Fábrica da Pólvora; Arsenal da Ribeira; 
salitre; Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação; pagamentos de soldos e 
despesas; Pinhal de Leiria; contratadores de tabaco; convento de Arrabidos, carmelitas 
descalças de Pernambuco; conflitos entre embarcações inglesas e espanholas. 
 

 1 1765, Novembro, 9, [Lisboa] 
AVISOS (2) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, 
[Sebastião José de Carvalho e Melo] a D. Antônio de Lancastre, ordenando, que ao 
remeter à presença do rei as propostas para provimentos de postos vagos nos 
regimentos do Reino, fosse feita a diferenciação entre oficiais agregados, 
reformados, efetivos e inferiores, pois os postos vagos estavam a ser ocupados 
pelos oficiais de inferior graduação, em detrimento dos oficiais agregados. 
Anexos: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 1. 

 2 1771, Julho, 5 – [1823 – 1826] 
RELAÇÕES (2) a primeira, da quantidade de carne de vaca que existia no armazém 
dos mantimentos e que se mandou salgar, entre 24 de Outubro de 1767 e 15 de 
Fevereiro de 1768; a segunda, dos alvarás impressos nos anos de 1806, 1824, 1825 e 
1826. 
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 2. 

 3 [post. 1777 – ant. 1816] – 1817, Julho, 6 
REQUERIMENTOS (3), o primeiro do sargento-mor Frederico de Zanthier à rainha, 
[D. Maria I], solicitando a restituição do seu cargo como tenente-coronel agregado 
ao primeiro regimento do Porto; o segundo e o terceiro ao rei [D. João VI]; o 
segundo, de Máximo Joaquim da Silva Vale Lobo, solicitando a emissão de um 
aviso que o permitisse assumir o posto de apontador da Ribeira das Naus; o 
terceiro, de João Climac, filho do guarda do N. do Baluarte, solicitando uma 
permissão para ocupar o antigo posto do seu pai falecido. 
Anexo: certificado, carta régia e atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 3. 
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 4 1780, Janeiro, 21, [Lisboa] – Fevereiro, 14, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Aires Sá 
de Melo ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro; o primeiro, remetendo informações do [governador das Armas de Trás-os-
Montes], conde de São Paio, [Antônio José de São Paio Melo e Castro Moniz e 
Torres de Lusignan] referente a Cipriano Gomes de Oiteiro, preso na cadeia de 
Camora, e do corregedor de Leiria sobre a desobediência dos moradores de 
Alpedriz em não quererem se apresentar na mostra de 28 de outubro; sobre a 
proposta do general da Província do Alentejo dirigida ao mestre de campo do terço 
da Infantaria Auxiliar da comarca de Beja; sobre a carta do tenente geral José 
Joaquim de Miranda e sobre a petição do conde de Santiago, [Lourenço Antônio de 
Sousa da Silva e Meneses]; o segundo, informando a recepção de uma carta, e 
remetendo duas súplicas do sargento-mor Frederico Guilherme de Zanthier; o 
terceiro, informando que mandou lavrar um decreto da compensação das saboarias 
que foram do conde de Óbidos [D. José de Assis Mascarenhas Castelo-Branco da 
Costa Lancastre] e remetendo duas consultas do capitão Lourenço da Costa Dias e 
Barros. 
Anexo; ofícios e requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 4. 

 5 ����1780, Fevereiro, 23, [Lisboa] – 1784, Janeiro, 25, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Aires Sá 
de Melo ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro; o primeiro, remetendo: a conta do tenente general, conde de Azambuja, [D. 
Antônio Rolim de Moura]; a carta do juiz de fora da mesma cidade; o sumário de 
testemunhas referente ao crime de Carlos Vieira e Francisco Vieira e uma consulta 
do soldado José Ferreira; o segundo, sobre o pedido de Bruno Francisco Pereira 
solicitando uma licença para passar no Rio de Janeiro a bordo do navio português 
“O Santíssimo Sacramento”; o terceiro, sobre a diligência referente ao retrato que 
estava na posse do cardeal Cunha Puvolide e solicitando ajuda no caso de 
Francisco José de [Heita] Machado que pedia doze mil cruzados adiantados à 
rainha para pagar os seus credores. 
Anexo: ofícios, sumário, consulta, atestado e fé de ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 5. 

 6 1780, Março, 17, [Lisboa] – 1781, Junho, 20, [Lisboa] 
AVISOS (3) do [secretário de Estado dos Negócios do Reino], visconde de Vila 
Nova da Cerveira [D. Tomás Xavier de Lima] ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro; o primeiro e segundo, ordenando, que o 
dito secretário de Estado da Marinha, estivesse presente em todas as cerimônias 
que o rei [D. José I] estivesse participando pela comemoração da Semana Santa, 
nomeadamente o Domingo de Ramos, a Quinta-feira de Endoenças e Sexta-feira da 
Paixão; o terceiro, mandando, remeter a petição de José Antônio de Faria Vilas 
Boas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 6. 
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 7 1780, Abril, 10, [Lisboa] – 1791, Outubro, 14, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) o primeiro do juiz do crime de Mocambo e corregedor de Belém, José 
Feliz de Araújo, sobre o conflito registrado entre duas embarcações, uma inglesa e 
outra espanhola, por causa de um marinheiro aprisionado, que fugiu do bergantim 
espanhol “Esperança” e foi para um  navio inglês; o segundo, ao núncio de 
Portugal, [Innocenzio Conti] sobre a letra que foi enviada pelo padre superior dos 
Capuchinhos; o terceiro, ao cônsul-geral da Grã-Bretanha, informando sobre a 
espera do conserto do  seu navio e também sobre a licença, que a Junta da Saúde do 
Porto de Belém, precisava enviar para que o dito navio pudesse sair do porto de 
Belém. 
Obs: há doc. em francês. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 7. 

 8 1780, Abril, 21, [Lisboa] – 1781, Janeiro, 27, [Lisboa] 
AVISOS (3), o primeiro do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra], Aires Sá de Melo ao [governador de armas do Alentejo], visconde de 
Lourinhã, [Manuel Bernardo de Melo e Castro], ordenando, que o capitão de 
Infantaria D. Antônio de Almeida Beja e Noronha saísse do degredo, o qual fora 
instituído pela rainha [D.Maria I]; o segundo e o terceiro do [secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Aires Sá de Melo ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro] informando que estava lhe 
enviando os exemplares do Decreto feito para o Conselho de Guerra, sobre os casos 
em que se poderiam permitir a entrada dos corsários das potências em guerra, nos 
portos do Reino e também ordenando que se cumprissem, três dias de luto, pela 
morte da imperatriz da Hungria, [Maria Teresa da Áustria]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 8. 

 9 1780, Dezembro, 7, Lisboa – 1794, Outubro, 17, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do Intendente geral da polícia da Corte e do Reino, Diogo Inácio da 
Pina Manique; o primeiro, informando sobre o cumprimento da ordem real, a qual 
o mandava entregar, ao provedor dos Armazéns, um grupo de cem homens 
marítimos para o serviço das naus; o segundo, remetendo uma lista dos nomes dos 
homens que foram levados para Faro com o objetivo de trabalharem nas naus; o 
terceiro, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o contrabando e descaminho dos reais direitos praticados nas 
alfândegas dos portos das colônias do Reino. 
Anexo: ofícios (cópia), ofícios, certificado, requerimento e relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 9. 
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 10 1781, Junho, 11, [Lisboa] – Outubro, 14, [Lisboa] 
AVISOS (3) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Aires Sá 
e Melo ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro; o primeiro e o segundo, mandando remeter o exemplar da convenção feita 
com a França, a minuta da proposta da corte de Sardenha sobre o direito do 
Aubaine e a cópia da carta do ministro da Holanda; o terceiro, mandado reservar 
oito dias de luto pela morte do príncipe [da Prússia], duque de Brunswick, 
Augusto Guilherme. 
Anexo: ofício (cópia). 
Obs.: doc. em francês 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 10. 

 11 1781, Junho, 26, [Lisboa] – 1784, Outubro, 25, [Queluz] 
AVISOS (3) do [secretário de Estado dos Negócios do Reino], visconde de Vila 
Nova da Cerveira, [D. Tomás Xavier de Lima] ao [secretário de Estado da Marinha 
e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, mandando remeter as petições de Luís da 
Rocha Machado e de Antônio Manuel Fernandes da Silva e a cópia do decreto que 
ordenava a observância do alvará de 20 de Agosto de 1774. 
Anexo: aviso (minuta) e decreto (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 11. 

 12 1781, Dezembro, 12, [Lisboa] – 1793, Novembro, 19, Lisboa 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro; o primeiro, remetendo carta do enviado de Inglaterra; o segundo, 
remetendo cópia de decreto pela qual a rainha, [D. Maria I], mandou analisar os 
embargos do procurador da Coroa; o terceiro, do [secretário de Estado dos 
Negócios do Reino], visconde de Vila Nova da Cerveira [D. Tomás Xavier de 
Lima], sobre a falta de direitos do aguardente e mandando remeter consulta por 
despachar; o quarto, de Roberto Walpole, informando que o cônsul geral da 
Inglaterra encontrava-se doente e incapaz de assinar os passaportes dos 
negociantes ingleses que estavam no rio Tejo. 
Obs.: há doc. em francês. 
Anexo: ofício, artigo de tratado, pauta (cópia) e decreto (cópia).  
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 12. 

13 [1781] - 1784, Janeiro, 22, Roma 
CARTAS (2) (cópia) da Propaganda Fide ao Núncio de Portugal, [Innocenzio 
Conti], sobre …. 
Obs.: doc. em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 13. 
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1784, Janeiro, 16, Lisboa – Fevereiro, 7, Salvaterra de Magos 
OFÍCIOS (3) do [secretário de Estado dos Negócios do Reino], visconde de Vila 
Nova da Cerveira [D. Tomás Xavier de Lima] ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro; o primeiro, solicitando que, o dito secretário 
de Estado da Marinha e Ultramar, intercedesse por Manuel Figueiredo perante sua 
Majestade, que estava pedindo licença para renunciar ao [seu cargo]; o segundo, 
solicitando que beijasse as mãos de Sua Majestade em seu nome, e que apresentasse 
uma assinatura à rainha [D. Maria I]; o terceiro, remetendo cartas de guia e 
sentenças condenatórias dos presos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 14. 

 15 1784, Outubro, 11, Lisboa – Setembro,11, Lisboa 
OFÍCIOS (4), sendo o primeiro, terceiro e quarto do [secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra], Aires Sá e Melo ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro; o primeiro remetendo uma 
Representação, feita em 07 de outubro, pelo cavalheiro D.Joseph Caamano; o 
segundo do [secretário de Estado dos Negócios do Reino], visconde de Vila Nova 
da Cerveira [D. Tomás Xavier de Lima] ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro remetendo um alvará para ser analisado por 
[D.Maria I] sobre um casamento que seria realizado em fevereiro de 1785; o terceiro 
remetendo as cartas do cavalheiro Caamano para [D.Maria I]; o quarto informando 
que o cônsul João Hort queria conferir alguns negócios da Irlanda. 
AHU_CU_Reino,Cx.208,pasta 15 
 

 16 1790, Outubro, 23, [Queluz] – 1791, Janeiro, 13, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) (minutas) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Martinho 
de Melo e Castro; o primeiro ao [vice-rei do Brasil], conde Resende, D. José de 
Castro, remetendo cópias de cartas referentes à pena de réus sentenciados; o 
segundo ao corregedor da comarca de Leiria, [Luís Xavier Valente de Gouveia], 
solicitando que fosse atribuído a Horácio Cabra de Pina e Melo licença para puder 
usar um forno; o terceiro, ao ouvidor da comarca de Bragança, [Miguel Pereira de 
Barros], remetendo cópia de uma carta do marechal de campo encarregado do 
governo das armas da mesma província. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 16. 

17 1790, Novembro, 22, [Lisboa] – Março, 13, Salvaterra de Magos 
AVISOS (3) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro; o primeiro, ao provedor-mor da Saúde, o auditor-geral da Marinha, 
Joaquim Alberto Jorge, ordenando que se fizesse imediatamente à devassa para 
averiguação do roubo que ocorreu no cofre da Irmandade de São Roque; o 
segundo, ao [governador e capitão geral de Goiás], Tristão da Cunha e Meneses, 
mandando remeter a petição de Antônio Teixeira, e ao mesmo tempo concedendo 
uma licença para que Antônio Teixeira e a sua mulher, Luiza Francisca da Costa 
Teixeira retornassem ao Reino; o terceiro, ordenando que, pelas torres da barra de 
Lisboa, se deixasse passar o navio veneziano “ Coche de Netuno” apesar de não 
apresentarem despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 17. 
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18 1790, Dezembro, 22, [Lisboa] – 1791, Março, 20, [Lisboa] 
ESCRITOS (2) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro; o primeiro, ao [comandante interino das tropas, praças e fortalezas do 
Reino do Algarve], Teodósio da Silva Reboxo, sobre a remessa de caixotes de 
tabacos Palilhos para o Paço; o segundo, ao marechal de campo, Bartolomeu da 
Costa, ordenando que mandasse à secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, as 
folhas de ponto onde se registrava o pagamento dos jornais, materiais e mais 
despesas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 18. 

 19 1791, Janeiro, 1, [Lisboa] – Julho, 15, [Queluz] 
AVISOS (4) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro ao marechal do campo, Bartolomeu da Costa; o primeiro, mandando pagar 
ao tesoureiro do cofre da Real Fábrica da Pólvora, Inácio José Azevedo Coutinho, 
quatrocentos mil réis; o segundo, ordenando que a venda fiada de pólvora, da Real 
Fábrica, destinada à venda no estrangeiro, fosse feita com a condição de o 
pagamento ser feito, metade em seis meses e a outra metade em um ano; o terceiro, 
ordenando que se retirasse a quantia de 1200$000, do cofre da Real Fábrica da 
Pólvora, e que fosse depositada no cofre do Pinhal de Leiria; o quarto, mandando 
que se retirasse do cofre da Fábrica de Pólvora, a quantia de oitocentos réis, para 
ser entregue a Inácio José de Azevedo Coutinho para pagamento de obras. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 19. 

 20 1791, Janeiro, 3, [Lisboa] – Fevereiro, 4, Salvaterra de Magos 
AVISOS (3) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro ao tenente geral da artilharia do Reino, mandando, que do dinheiro 
recebido da venda de pólvora das Reais Fábricas fosse entregue ao [tesoureiro do 
cofre da Real Fábrica da Pólvora], Inácio José de Azevedo Coutinho certa quantia 
destinada ao pagamento das despesas das obras, administradas pelo marechal de 
campo, Bartolomeu da Costa.  
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 20. 

21 1791, Janeiro, 3, [Lisboa] – Março, 11, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro ao couteiro-mor da vila de Alcácer do Sal, Miguel Ferreira Dias, sobre o 
transporte de estacas de pinho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 21. 

22 1791, Janeiro, 25, Salvaterra de Magos – Dezembro, 2, [Lisboa] 
AVISOS (3) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro ao [governador e capitão geral do Algarve], conde de Val de Reis, [D. Nuno 
José Fulgêncio Agostinho João Nepumuceno de Mendonça e Moura]; o primeiro, 
ordenando que fosse informado, pelo Conselho de Guerra, sobre o soldado do 
regimento da infantaria do Algarve, [Vicente Ferreira da Rocha]; o segundo, 
mandando pôr em liberdade o soldado do regimento de infantaria de Faro, Vicente 
Ferreira da Rocha; o terceiro, ordenando que fossem passadas ordens necessárias 
para que, do Reino do Algarve, se remetesse à corte de Lisboa, trezentos homens 
para servirem nas embarcações reais e no Arsenal da Ribeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 22. 
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23 1791, Fevereiro, 8, Salvaterra de Magos – Março, 11, [Lisboa] 
OFÍCIO e ofício (minuta) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro; o primeiro, ao ministro plenipotenciário de Portugal na 
corte da Inglaterra, Cipriano Ribeiro Freire, sobre as negociações que o senhor 
Fergussion tinha na corte de Lisboa; o segundo, ao sargento-mor e administrador 
dos Pinhais de Leiria, Ricardo Luís Antônio Raposo, ordenando que fosse recusada 
às condições propostas por José da Silva Almeida referente a fabricação de pés. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 23. 

24 
 

1791, Fevereiro, 28, Salvaterra de Magos – Julho, 14, [Queluz] 
AVISOS (2) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro ao [secretário de Estado da Fazenda], Luís de Vasconcelos e Sousa; o 
primeiro, mandando remeter à Mesa do Desembargo do Paço a petição e a sentença 
proferida contra o réu Félix José de Faria; o segundo, dispensando, da tomada de 
residência, ao recém-nomeado corregedor de Bragança, Miguel Pereira de Barros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 24. 

25 1791, Março, 3, Salvaterra de Magos – Abril, 6, [Lisboa] 
AVISOS (3) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro ao tenente geral da artilharia do Reino, ordenando, que do dinheiro 
proveniente da venda de pólvora das Reais Fábricas se entregasse, a Inácio José de 
Azevedo Coutinho e a José Carlos certa quantia para o pagamento das despesas 
das obras, das quais, estava encarregado o marechal de campo Bartolomeu da 
Costa, e também para pagar as férias e mais despesas das ditas fábricas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 25. 

26 ����1791, Março, 20, [Lisboa] – Julho, 29, [Queluz] 
AVISOS (2) (minutas) e aviso do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro; o primeiro ao bispo do Algarve, [D. Francisco Gomes 
do Avelar], ordenando que quando algum comandante tivesse disponibilidade se 
dirigisse à Corte; o segundo, ao juiz de fora da vila de Almada, [Pedro Antônio 
Bernardes de Mata], ordenando o envio de três barcos cacilheiros ao caís de Belém; 
o terceiro, a José Xavier da Cunha d`Eça, ordenando, que o soldado Tomás de 
Aquino Tavares, vindo preso de Pernambuco, fosse mantido no Arsenal do 
Exército. 
Anexo: escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 26. 

27 1791, Março, 26, [Lisboa] – Abril, 1, [Lisboa] 
AVISOS (3) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro; o primeiro e o terceiro, ao provedor da Casa da Índia, [D. José Joaquim 
Lobo da Silveira], ordenando que o preso Manuel Afonso do presídio da Trafaria, 
fosse transferido para as cadeias do Limoeiro, e mandando que se entregasse nos 
Armazéns da Lapa da Moura, o salitre das Reais Fábricas da Pólvora; o segundo, 
ordenando ao conde regedor que recebesse o preso Manuel Afonso nas cadeias do 
Limoeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 27. 
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28 1791, Março, 26, [Lisboa] – Julho, 29, [Queluz] 
OFÍCIOS (2) (minutas) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro; o primeiro, ao [comandante interino das tropas, praças e 
fortalezas do Reino do Algarve], Teodósio da Silva Reboxo, remetendo caixote 
contendo tabaco Palilhos; o segundo, a José Xavier da Cunha d`Eça Teles de 
Meneses, sobre a ordem para que o provedor da Casa da Índia, [D. José Joaquim 
Lobo da Silveira], remetesse o soldado José Manuel, sentenciado para degredo na 
Índia, do presídio da Trafaria para o Arsenal do Exército. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 28. 

29 1791, Março, 28, [Lisboa] - Agosto, 17, [Queluz] 
AVISOS (3) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro; o primeiro e o terceiro, a José Xavier da Cunha d`Eça Teles e Meneses, 
mandando que fosse entregue a Maurício José Cremer Vanzeles, encarregado da 
expedição do navio de “Nossa Senhora da Conceição e Santo Antônio”, que estava 
de viagem para a Índia, uma certa quantia de barris de pólvora e também que 
enviasse fardas e fardetas aos presos que se destinavam ao Estado e praça de 
Moçambique, de acordo com o pedido do provedor da Casa da Índia, [D. José 
Joaquim Lobo da Silveira]; o segundo para Maurício José Cremer Vanzeles 
permitindo que fossem retiradas dos vencimentos dos soldados, que estavam de 
partida para o estado da Índia, mesadas para suas respectivas famílias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 29. 

30 ����1791, Março, 30, [Lisboa] – Agosto, 22, [Queluz] 
AVISOS (3) e aviso (minuta) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro; o primeiro, ao Monteiro–mor do Reino, ordenando que 
o marquês de Lavradio mandasse fazer um corte geral no pinhal do Sítio de 
Alcácer do Sal; o segundo, ao provedor da Casa da Índia, [D. José Joaquim Lobo da 
Silveira], ordenando a transferência do soldado José Manuel, do presídio da 
Trafaria para o Arsenal do Exército; o terceiro, a Sebastião Correia de Sá, 
mandando, que se fizesse embarcar, no navio “O Senhor do Além”, granizo de 
Lisboa para o Rio de Janeiro; o quarto, mandando remeter a petição de Joaquim de 
Queiroz Camanho e Vasconcelos, e que fosse nomeado um ministro de confiança 
para executar a testamentaria citada na dita petição. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 30. 

31 1791, Abril, 1, [Lisboa] – Outubro, 11, [Lisboa] 
ESCRITOS (2) e escrito (minuta) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro; o primeiro, a José Antônio Raposo, sobre a ordem para 
que o provedor da Casa da Índia, [D. José Joaquim Lobo da Silveira], remetesse 
1175 sacas de salitre para os Armazéns da Lapa da Moura; o segundo, remetendo 
uma carta para o tenente geral Bernardo Ramires Esquivel; o terceiro, ao almoxarife 
dos Armazéns da Guiné e Índia, Januário Antônio Lopes da Silva, ordenando o 
envio do construtor Torcado José Clavim a bordo do cuter inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 31. 
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32 1791, Abril, 7, [Lisboa] – Junho, 9, [Lisboa] 
AVISOS (3) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro; o primeiro e o segundo, ao marquês mordomo-mor, [marquês de Ponte de 
Lima, D. Tomás Xavier de Lima Teles da Silva], mandando remeter à Real Junta do 
Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação o requerimento de Antônio Lourenço 
Marques; a petição de Manuel da Costa Gorgneira e outros documentos; o terceiro, 
a Alexandre Pegado Mexia Roda e São Martinho, ordenando que o pagamento do 
soldo do tenente-coronel de infantaria, Anacleto Henriques Franco continuasse a 
ser feito pela tesouraria do pagamento das tropas da Corte e Província de 
Estremadura. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 32. 

33 1791, Maio, 10, [Lisboa] – Junho, 4, [Lisboa] 
AVISOS (3) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro ao tenente geral da Artilharia do Reino, ordenando que do dinheiro obtido 
com a venda de pólvora das Reais Fábricas fosse entregue uma certa quantia a 
Inácio José de Azevedo Coutinho para pagamento das despesas, de que era 
encarregado o marechal do campo, Bartolomeu da Costa, e que uma outra quantia 
fosse remetida ao cofre de Pinhal de Leiria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 33. 

34 1791, Junho, 6, [Lisboa] – Agosto, 26, [Lisboa] 
RECIBOS (2) passados pelo [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro aos [comandantes interinos das tropas, praças e 
fortalezas do Reino do Algarve], Teodósio da Silva Reboxo e Jaques Filipe de 
Sandesset, confirmando a recepção de cartas que acompanhavam o caixote do 
tabaco Palilhos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 34. 

35 1791, Junho, 18, [Lisboa] – 1795, Agosto, 9, [Queluz] 
AVISOS (3) o primeiro e o terceiro ao [secretário de estado dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra], Luís Pinto de Sousa [Coutinho]; o primeiro, do [secretário 
de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, nomeando o 
capitão-tenente, José Pereira Coutinho de Vilhena Raugal para o posto de mestre de 
campo do Terço de Coura, na Província do Minho, mas sem o salário que este 
solicitava; o segundo do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], 
Luís Pinto de Sousa [Coutinho] ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, mandando remeter a súplica do cadete Joaquim 
Guedes de Quinhones Castelo Branco; o terceiro, de João Pereira [Alariz], 
ordenando que se levasse água, para a princesa D.Maria,  em vila Nova.  
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 35. 
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36 ����1791, Agosto, 5, [Queluz] – Agosto, 23, [Queluz] 
AVISOS (2) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro; o primeiro para o corregedor da comarca de Viana, mandando que 
auxiliasse Antônio José Gonçalves Coelho e Companhia, responsáveis pela venda 
da pólvora das Reais Fábricas do Reino; o segundo ao corregedor do Bairro de 
Belém, ordenando que o preso Francisco de Paula Cavalcanti, a requerimento de 
José Alvares Branco, fosse conduzido a bordo do navio “Nossa Senhora das Dores 
e São Brás” de modo a partir para a Bahia, onde seria entregue ao seu padrinho, 
Domingos da Costa Braga. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 36. 

37 1791, Agosto, 9, [Queluz] – Setembro, 15, [Queluz] 
AVISOS (3) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro ao marechal do campo, Bartolomeu da Costa, ordenando que do cofre do 
rendimento da Real Fábrica da Pólvora, se entregasse a Inácio José Azevedo 
Coutinho e ao almoxarife da mesma fábrica, José Carlos da Costa Solano, certa 
quantia de dinheiro destinado ao pagamento das obras, das férias e mais despesas 
da referida fábrica. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 37. 

38 ����1791, Agosto, 25, [Queluz] – Setembro, 1, Mafra 
AVISOS (3) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro; o primeiro, ao bispo mandando remeter a petição do presbítero secular Luís 
Bernardo Soeiro de Gouveia; o segundo, ao provedor da Alfândega de Tabaco, 
mandando entregar aos contratadores gerais do tabaco, todo o tabaco que 
recebesse da Bahia e de Londres; o terceiro, ao [governador de São Paulo], 
Bernardo José de Lorena, mandando remeter as petições de dois clérigos, que 
estavam presos porque haviam fugido para a Espanha, e que se encontrasse uma 
maneira de libertá-los. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 38. 

39 ����1791, Agosto, 29, [Lisboa] – 1794, Janeiro, 9 
ESCRITOS (2) o primeiro, do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro a João Antônio Pinto da Silva, informando a recepção 
de uma carta, e sobre o lançamento da primeira pedra para construção do novo 
convento dos Arrabidos; o segundo, sobre a comunidade de carmelitas descalças 
de Pernambuco. 
Obs: há doc. em italiano 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 39. 

40 ����1791, Agosto, 29, [Lisboa] – Agosto, 31, [Lisboa] 
ESCRITOS (2) (minutas) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro ao marquês mordomo-mor, [marquês de Ponte de 
Lima, D. Tomás Xavier de Lima Teles da Silva], sobre o lançamento da primeira 
pedra para construção do novo convento dos Arrabidos; sobre o despacho passado 
pelo chanceler da Relação do [Rio de Janeiro], Sebastião Xavier de Vasconcelos 
Coutinho permitindo a entrada de um navio que vinha do Rio de Janeiro; 
remetendo uma carta e uma caixa enviadas pelo marechal do campo Bartolomeu 
da Costa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 40. 
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41 1791, Setembro, 10, Mafra – Novembro, 16, [Lisboa] 
AVISOS (3) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro; primeiro, ao almoxarife das Fábricas da Pólvora, José Carlos da Costa 
Solano, mandando, que do cofre das despesas da mesma fábrica se pagasse a 
Jerônimo José de Carvalho, correspondente de Nicolau Maria Raposo, uma certa 
quantia para sustento do gado da ilha de São Miguel; o segundo, ao corregedor do 
bairro da Rua Nova, José Alexandre Silva, mandando remeter à dita secretaria de 
estado os autos de devassas que se procederam contra o guarda marinha da 
Armada Real, Luís Antônio de Mendonça; o terceiro, ao [secretário de estado do 
Reino e Mercês], José de Seabra da Silva, fazendo mercê ao coronel Paulo Martins 
Pinheiro de Lacerda e ao capitão comandante, Félix Pinheiro de Lacerda, do hábito 
da Ordem de São Bento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 41. 

42 ����1791, Setembro, 20, [Queluz] – Outubro, 6, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro; o primeiro, ao [encarregado dos Armazéns do Arsenal da Marinha], 
Antônio Maria Bazo, morador em Malaca, informando a recepção de uma carta, 
datada de 26 de outubro de1790 e sobre a formação de uma comissão organizada 
pelo almoxarife dos Armazéns do Arsenal da Marinha, Januário Antônio Lopes da 
Silva, para realizar o levantamento dos objetos relativos aos provimentos dos ditos 
armazéns; o segundo, ao embaixador da França, informando que não tinha 
conhecimento do negócio mencionado, na carta que lhe fora enviada 
anteriormente, e que havia solicitado ao governador da Bahia de Todos os Santos, 
[D. Fernando José de Portugal], informações referentes ao procedimento do 
comandante de Ajuda com o capitão Magré. 
Obs.: há doc. em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 42. 

43 1791, Setembro, 27, [Lisboa] – 1795, Abril, 24, Lisboa 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra, Luís 
Pinto de Sousa Coutinho; o primeiro do [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando a recepção de uma carta, e 
sobre o decreto promovendo o capitão de bombeiros Feliciano Antônio Falcão; o 
segundo do [conselheiro de Estado e governador das Armas da Corte], duque de 
Lafões, [D. João Carlos de Bragança Sousa Ligne Tavares Mascarenhas da Silva], 
sobre o aviso mandando que nas fortalezas da Marinha se fizessem salvas após o 
toque de aleluia no Patriarcal; o terceiro, de Antônio José Guião, sobre a liberdade 
do padre Joaquim de Sousa Ribeiro, visto ter solicitado informações sobre a 
conduta do dito religioso. 
Anexo: lembrete e certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 43. 
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44 1791, Setembro, 30, [Queluz]-Outubro,15, [Queluz] 
AVISOS (2) e aviso (minuta) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, ao marechal do campo, Bartolomeu da Costa, o 
primeiro e o segundo, ordenando que do dinheiro obtido com a venda de pólvora 
das Reais Fábricas se entregasse uma certa quantia a Inácio José de Azevedo 
Coutinho para pagamento de despesas; o terceiro, mandando que se passasse 
ordens, ao escrivão do Almoxarife das Reais Fábricas de Pólvora, para que se 
entregasse uma certa quantia de salitre bruto ao atual almoxarife da mesma fábrica 
José Carlos da Costa Solano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 44. 

45 1791, Novembro, 10, [Queluz] – Novembro, 12, [Queluz] 
AVISOS (3) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, ao marechal do campo, Bartolomeu da Costa, ordenando que do cofre do 
rendimento da Real Fábrica da Pólvora se entregasse uma certa quantia de dinheiro 
a Inácio José de Azevedo Coutinho, ao almoxarife da mesma fábrica José Carlos da 
Costa Solano e ao cofre do Pinhal de Leiria, para pagamento das despesas e das 
férias da dita fábrica e do Pinhal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 45. 

46 1791, Novembro, 21, [Lisboa] – Dezembro, 24, [Lisboa] 
AVISOS (4) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, ao marechal do campo, Bartolomeu da Costa, o primeiro e o segundo, 
ordenando que do cofre do rendimento da Fábrica da Pólvora de Alcantara se 
entregasse uma certa quantia de dinheiro, a Paulo Jorge, para pagamento de 
despesas da referida fábrica; o terceiro e o quarto, mandando que do dinheiro 
obtido com a venda de pólvora da Real Fábrica se mandasse entregar uma certa 
quantia a Jerônimo Ribeiro Neves e ao [almoxarife da Real Fábrica da Pólvora], 
Inácio José de Azevedo Coutinho para pagamento de despesas da mesma fábrica 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 46. 

47 1791, Dezembro, 5, [Lisboa] – Dezembro, 10, [Lisboa] 
AVISOS (2) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, ao tenente geral de Artilharia do Reino; o primeiro, mandando entregar ao 
marechal do campo, Bartolomeu da Costa, toda a madeira, gêneros e instrumentos 
que fossem necessários para se fazer a prova de artilharia que tinha chegado da 
Suécia; o segundo, mandando entregar 200 balas de quatro onças ao capitão do 
navio francês “Le George”, Raimundo.  
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 47. 

48 1791, Dezembro, 16, [Lisboa] – Dezembro, 19, [Lisboa] 
AVISOS (3) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro; o primeiro, ao marechal do campo e governador das Armas da província 
do Minho, David Calder; o segundo ao coronel e governador interino da província 
da Beira, Manuel Antônio de Paixão; o terceiro, ao [governador de Armas do Reino 
do Algarve] Jaques Filipe de Landerse; todos, mandando remeter para a Corte, e 
em direitura a Casa da Índia, os soldados que constam nas relações em anexo. 
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 48. 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

49 1791, Dezembro, 12, [Lisboa] – 1804, Dezembro, 17, [Lisboa] 
DECRETO (minuta), decreto e decreto (cópia); o primeiro, da rainha [D. Maria I], 
ordenando que o cirurgião-mor de Minas [Gerais] José Antônio Xavier, que 
acompanhou o governador e capitão geral José Teles da Silva na visita ao 
Maranhão, continuasse a receber o mesmo soldo; o segundo, do príncipe regente 
[D. João], ordenando que com a morte do frei João de Sousa, os dois ofícios que este 
ocupava de oficial da secretaria de estado da Marinha e [Ultramar] e de lente da 
cadeira de Língua Arábica, fossem, por conta da sua morte, divididos entre os seus 
dois discípulos, frei José de Santo Antônio Moura e o frei Manuel Rebelo; o 
terceiro, do príncipe regente [D. João] concedendo perdão a Manuel Carlos Barbosa 
Leite de Magalhães Meneses e Alvino Antônio da Cunha pelo tempo que lhes 
faltava cumprir na Real Fábrica da Cordoaria 
AHU_CU_Reino, Cx. 208, pasta 49. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 208 A (1795- 1827) 
Pastas descritas: 43 
Assuntos: presídios da Trafaria e da Cova da Moura; Casa Pia de Portugal; fábrica da vila de 
Manique; tropas da América; contrabando de fazendas; festa de Santa Ana; barris de 
pólvora; cartas dirigidas aos governadores da Madeira, Rio de Janeiro, Moçambique, Damão 
e Goa; sociedades Ribeiro Hubens e Companhia e Coffet Loureirões e Guimarães; 
aprisionamento de navio inglês pela esquadra francesa; refugiados ingleses; sublevação em 
Portalegre; casa de Négocio Wahrendorff e Companhia; epidemia em Malaca; Regulamento 
da Marinha Dinamarquesa; quarentena de navios vindos da Costa de África por causa da 
peste; transporte de tabaco e bacalhau; portaria da Real Junta da Fazenda da Marinha; 
sociedades secretas; requerimentos solicitando atribuição de postos, esmolas, pensão, ajuda 
de custo, restituição de dinheiro, fiança, resolução de consultas, pagamento de salários e 
soltura. 
 
 

1-  1795, Abril, 11, [Trafaria] – Julho, 31, [Trafaria] 
OFÍCIOS (3) do [sargento-mor e comandante do presídio da Trafaria], Antônio 
Paulo da Costa; o primeiro, explicando os motivos da prisão dos soldados Ricardo 
José Carapeto e Afonso da Assunção, ambos do Regimento da Infantaria de Serpa, 
e também informando quando chegaram ao presídio da Trafaria e o crime que 
cometeram; o segundo e o terceiro, informando o envio de alguns presos para a 
cadeia do Limoeiro, e a soltura do preso Manuel Rodrigues Pássaro. 
Anexo: requerimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 1. 
 

2-  1795, Maio, 2, Lisboa – Outubro, 31, Lisboa 
OFÍCIOS (3) Intendente Geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina 
Manique ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Luís Pinto 
de Sousa [Coutinho], o primeiro, sobre, o envio de um mestre inglês para ensinar a 
manufatura das lonas, brins e enxárcia aos alunos da Casa Pia de Portugal e a 
possibilidade do uso das mesmas lonas, brins e enxárcia nos navios do Arsenal da 
Marinha, alegando a semelhança destas com às fabricadas no estrangeiro, e ao 
mesmo tempo, seria uma forma de desenvolvimento da vila de Manique, que 
também fabricava lona, quer desenvolvendo a indústria, quer empregando 
mulheres nas fiações; o segundo, sobre a necessidade de plantação de mandioca, 
nas colônias portuguesas, de modo a extrair a farinha de pau necessária à 
alimentação dos povos; o terceiro, solicitando, que da carga de linho canano, que 
tinha chegado para Cordoaria Real, lhe fosse vendido ou emprestado uma certa 
quantia que seria destinada às fabricas de lonas, brins e enxárcia da Casa Pia e da 
vila de Manique. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 2. 
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3-  1795, Junho, 2, Lisboa – Novembro, 5, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário da Inglaterra 
em Lisboa], Robert Walpole, ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra], Luís Pinto de Sousa [Coutinho]; solicitando que fosse autorizado ao navio 
inglês “Le Brunswick de Nalifax” aportar nos portos de Lisboa com o objetivo de 
realizar reparos; informando sobre a recepção de uma carta, e também sobre o 
embargo a um navio inglês. 
Obs.: doc. em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 3. 

4-  1795, Junho, 10, Lisboa – Setembro, 5, Lisboa 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Luís 
Pinto de Sousa [Coutinho]; o primeiro “del marques de Oeira”, solicitando que 
fosse … informado sobre o abandono da forma ….; o segundo, do chanceler-mor 
José Alberto Leitão, remetendo alvará publicado e registrado na chancelaria –mor 
do Reino. 
Anexo: informação e lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 4. 

5-  ����1795, Junho, 18, Lisboa – Junho, 25 
OFÍCIOS (2) do [presidente do Conselho Ultramarino], conde de Resende, [D. 
Antônio José de Castro] ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra], Luís Pinto de Sousa [Coutinho]; o primeiro, informando que junto ao 
maço de assinaturas que lhe foram remetidas encontrava-se uma patente e um 
decreto dirigidos ao Conselho da Guerra; o segundo, remetendo requerimento e 
um extrato do seu filho, [vice-rei do Brasil], conde de Resende, [D. José Luís de 
Castro] e uma representação de diferentes oficiais da tropa da América. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 5. 
 

6-  1795, Julho, 17, Lisboa – Outubro, 4, Lisboa 
OFÍCIOS (2) do desembargador suplicante dos contrabandos e descaminhos dos 
reais direitos, José Alvares Cardoso; o primeiro, sobre a desobediência por parte da 
nau “Bom Sucesso” das leis e forais que proibiam o transporte de mercadorias a 
bordo de navios nacionais ou estrangeiros; o segundo, sobre o contrabando de 
fazendas praticado por Francisco Pinheiro de Figueiredo e Castro, o qual 
confessou, no auto de perguntas feito que tinha comprado a referida fazenda em 
Inglaterra para satisfazer umas encomendas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 6. 
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7-  1795, Julho, 18, [Queluz] – 1822, Março, 7, [Lisboa] 
AVISOS (3) o primeiro, de João Pedro [Maria] ao [secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra], Luís Pinto de Sousa [Coutinho], mandando que 
se entregasse ao criado Manuel de Sequeira uma certa quantia de taras para a festa 
de Santa Ana; o segundo, do [governador do Reino, secretário da Marinha e dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho] 
ao [intendente geral da Polícia], João de Matos Vasconcelos Barbosa de Magalhães, 
mandando que a dita secretaria de estado fosse informada sobre o motivo da prisão 
de David Alinsor; o terceiro do [secretário dos Negócios Estrangeiros], Silvestre 
Pinheiro Ferreira, ordenando que o secretário de Estado da Marinha e Ultramar, 
[Joaquim José Monteiro Torres] se apresentasse no Palácio da Bemposta para 
assistir à uma audiência com o rei. 
Anexo: lembrete e ofício.     
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 7. 
 

8-  1795, Julho, 29, [Lisboa] – Agosto, 28, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do marechal de campo, Bartolomeu da Costa ao [secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Luís Pinto de Sousa [Coutinho]; o primeiro, 
sobre a remessa de moios de favas necessários para a mina de carvão de pedra, cuja 
despesa se encontrava juntamente com o dinheiro gasto na refinação de salitre; o 
segundo, remetendo requerimento do negociante Manuel Francisco da Cruz que 
solicitava cem barris de pólvora. 
Anexo: requerimento e lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 8. 
 

9-  ���� [ant. 1795, Agosto, 21] 
OFÍCIOS (2) sobre o transporte de cartas pelas embarcações da Sociedade de 
Ribeiro Hubens e Companhia a vários portos do ultramar português, e também 
informando que fosse prestado os auxílios necessários à nova Sociedade de Colffe 
Loureirões e Guimarães nos portos onde parasse. As cartas eram do rei e tinham 
como destinatário os vários governadores do ultramar português, nomeadamente 
da Madeira, Rio de Janeiro, Moçambique, Damão e Goa. 
Anexo: avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 9. 
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10-  1795, Outubro, 9, [Lisboa] – [1795] 
OFÍCIOS (2) e Portaria (1) o primeiro do guarda-mor, provedor da Saúde do porto 
de Belém, Francisco Joaquim Soares Brandão, informando o aprisionamento pela 
esquadra francesa da chalupa inglesa “Paquete de Gotinburgo” que vinha de Cádis 
transportando algodão, lã, cochonilha, vinhos e mantimentos; o segundo, de 
Anacleto José Macedo Portugal, remetendo carta do guarda-mor da Saúde, da vila 
de Sines, e mandando ao mesmo guarda-mor que liberasse os refugiados ingleses, 
que não estivessem doentes, para seguir viagem; o terceiro, de José Rebelo Cabral, 
mandando remeter ao escrivão da Saúde do porto de Belém, Joaquim Rebelo 
Palhares, a ordem régia que mandava vir de Itália um mourisco chamado João 
Batista Longarini. 
Anexo: ofício e lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 10. 
 

11-  [1795] 
INFORMAÇÕES (2) a primeira, sobre documentos remetidos ao [secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Luís Pinto de Sousa [Coutinho]; a 
segunda, sobre o pedido feito pelo alferes José Padilha, em que solicitava ir para 
São Francisco de Pádua. 
Obs.: há doc. em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 11. 
 

12-  [1795] 
ESCRITOS (2) o primeiro, da viscondessa Armeira-mor ao [secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Luís Pinto de Sousa [Coutinho], solicitando 
que não fosse expedido nenhum requerimento referente a um rebelin que havia em 
Portalegre; o segundo, sobre despachos remetidos ao conde de Oeiras, [Sebastião 
José de Carvalho e Melo]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 12. 
 

13-  1803, Agosto, 16, Estocolmo – [1804] 
OFÍCIOS (3) ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, visconde de Anadia, 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior]; o primeiro, de José Anselmo 
Correia Henrique, avisando que informou a um ministério e à Casa de Negócio 
Wahrendorff e Companhia, a tarifa que eles deviam utilizar sobre os efeitos 
entregues nos Arsenais Reais, como também a forma de receberem os seus 
pagamentos; o segundo, de Simon [L`Laquer], informando a recepção da carta do 
capitão Inácio Pereira Pinto; o terceiro, do cônsul de Portugal em Tânger, Jorge 
Colaço, informando a recepção de uma carta de Malaca referente à epidemia que 
ali se abatia. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 13. 
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14-  1804, Junho, 19, Copenhague – Agosto, 14, Copenhague 
OFÍCIOS (3) de João Rademaker ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
informando que só encontrou um exemplar do regulamento da marinha 
dinamarqueza, o qual continha as obrigações de cada oficial, mas não mencionava 
nada em relação às ordens do Arsenal da Marinha Dinamarqueza.  
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 14. 
 

15-  1804, Agosto, 18,Copenhague – Setembro, 1, Copenhague 
OFÍCIOS (3) de João Rademaker ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
remetendo a tradução do nono e do décimo caderno do regulamento da marinha 
da Dinamarca, explicando que o tradutor não era francês e por isso continha alguns 
erros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 15. 
 

16-  1804, Setembro, 10, Copenhague – Outubro, 27, Copenhague 
OFÍCIOS (3) de João Rademaker ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
remetendo a tradução do restante do caderno do regulamento da marinha da 
Dinamarca, e desculpando-se pelo descuido e pela demora no envio dos mesmos, 
alegando que o tradutor, Mrs. D`Olemberg, tinha falecido e os seus papéis 
encontravam-se na posse do Almirantado, e por isso não podiam sair sem a 
permissão do príncipe real da Dinamarca [Frederico VI]. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 16. 
 

17-  [1804] – 1821, Maio, 9, Lisboa 
ESCRITOS (2) o primeiro, do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, 
visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sobre o 
aviso enviado ao governador do Porto e ao corregedor Francisco de Almada, 
mandando que os navios que viessem dos portos da Costa de África, onde havia 
um surto de peste, deveriam ficar de quarentena nos portos de Lisboa; o segundo, 
de Manuel José de Castro, oferecendo moios de feijão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 17. 
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18-  1807, Janeiro, 16, Elvas – 1825, Junho, 28, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) de Francisco Cloots Wandeller, agradecendo a proteção que recebe do 
destinatário deste respectivo ofício; o segundo, do [governador do Reino e 
secretário da Marinha e Ultramar, dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. Miguel 
Pereira Forjaz [Coutinho] ao [Assistente de Despacho], conde da Barca, [Antônio de 
Araújo de Azevedo], sobre o carregamento e transporte de dez mil arráteis de 
Tabaco, conforme o acordo estabelecido entre Portugal e Espanha; o terceiro, do 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Joaquim José Monteiro] Torres ao 
capitão ajudante da Torre de Belém, José Rebelo Palhares, autorizando que 
deixasse sair os navios dinamarqueses denominados “Maria Carl Hunrichi”, 
“Defor Soihkende”, “Amphiteits, “Lucrecia Magrid” e “Johanna Maria”. 
Anexo: lembrete. 
 AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 18. 
 

19-  1812, Março, 5, [Lisboa] – Maio, 8, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do capitão tenente, Teodoro José Laurentino ao [governador do Reino 
e secretário da Marinha e Ultramar, dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. 
Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], remetendo a relação dos três degredados que 
vieram na galé da Trafaria; sobre os presos que estavam cumprindo pena nas galés 
do Arsenal da Marinha, os que deveriam ser enviados para a cadeia do Limoeiro, e 
os que estavam condenados ao degredo no Ultramar; sobre o requerimento do 
procurador da Fazenda da vila de Tomás Silvério, Antônio da Graça e Silva. 
Anexo: escrito (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 19. 
 

20-  1812, Maio, 20, [Lisboa] – Novembro, 25, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do capitão tenente, Teodoro José Laurentino ao [governador do Reino 
e secretário da Marinha e Ultramar, dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. 
Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], sobre o requerimento do preso Manuel 
Guerreiro; informando a recepção de uma portaria da Real Junta da Fazenda da 
Marinha, pelo capitão-mor e guerra Carlos May, ordenando que aquele que fosse 
empregado em outra repartição deveria ser desabonado desta; informando sobre o 
preso judeu David Abenser; sobre a recepção de um aviso da secretaria de Estado 
dos Negócios da Marinha ordenando que se conduzisse o réu, que estava a bordo 
da galera “Princesa Carlota” para o hospital do Limoeiro. 
Anexo: ofício (minuta) e ofício.  
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 20. 
 

21-  1816, Janeiro, 5, Lisboa 
CARTA (2ªvia) da Junta Governativa do Reino ao rei [D. João VI], informando o 
cumprimento do aviso que mandava dar,  uma pensão diária de quatrocentos e 
quarenta réis, ao patrão José dos Santos.  
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 21. 
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22-  1817, Julho, 8, Lisboa – [ant. 1819, Julho, 17] 
REQUERIMENTO (3) ao rei [D. João VI]; o primeiro, de Manuel de Almeida e 
Sousa, solicitando, que se não lhe fosse atribuído a gratificação ordenada no aviso 
de 19 de Dezembro de [1817] lhe fossem devolvidos os documentos que enviou 
para este fim; o segundo, do preso bacharel José Joaquim Botelho de Almeida, 
preso na Ribeira do Porto, solicitando que se passasse certidão do registro do aviso 
dirigido ao juiz dos degredados da cidade do Porto; o terceiro, de Baltazar Alves 
Pereira, solicitando licença. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 22. 
 

23-  [1817] 
REQUERIMENTO do alferes João Maria de Araújo ao rei [D. João VI], solicitando 
que os lentes do curso de matemática da Academia da Marinha permitissem que 
ele fizesse um novo exame.  
Obs.: ver Reino, cx. 298- A, pasta 15. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 23. 
 

24-  [1821] 
CARTAS (2) de Manuel Martins Morgado ao rei [D. João VI], oferecendo-lhe 
bacalhau e tabaco do Porto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 24.  
 

25-  1823, Junho, 26, [Lisboa] – Junho, 27, Lisboa 
ATESTADOS (3) o primeiro, passado pelo oficial supranumerário da secretária de 
Estado dos Negócios da Marinha, Germano Alexandre de Pereira Ferreira; o 
segundo, passado pelo oficial da secretaria de Estado dos Negócios da Marinha, 
Manuel Norberto da Silva César; o terceiro, passado pelo [oficial da secretaria de 
Estado dos Negócios da Marinha], Vicente José Maria de Sales Ribeiro; todos 
certificando não pertencerem a nenhuma sociedade secreta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 25. 
 

26-  1823, Junho, 27, Lisboa – Junho, 30, Lisboa 
ATESTADOS (3) o primeiro, passado pelo ex-corregedor da comarca de Castelo 
Branco e oficial-maior aposentado da secretaria de Estado da Marinha, Aires 
Antônio de Sales Ribeiro; o segundo, passado pelo oficial da secretaria de Estado 
da Marinha e fidalgo da Casa Real, Joaquim Guilherme da Costa Posser; o terceiro, 
passado por José Maria Tréner, cavaleiro professo da Ordem de Cristo; todos 
certificando não pertencerem a nenhuma sociedade secreta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 26. 
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27-  1823, Junho, 30, Lisboa 
ATESTADOS (3) o primeiro, passado pelo oficial da secretaria de Estado da 
Marinha, José Maria de Carvalho Pires; o segundo, passado pelo oficial 
supranumerário da secretaria de Estado dos Negócios da Marinha, Antônio Maria 
Moreira; o terceiro, passado, pelo oficial da secretaria de Estado da Marinha, João 
Torcado Soares; todos certificando não pertencerem a nenhuma sociedade secreta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 27. 
 

28-  1824, Novembro, 22, Lisboa – 1825, Março, 7, Lisboa 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João VI]; o primeiro, do sargento Manuel 
Fortunato de Meira, solicitando ser promovido ao posto de alferes de um dos 
batalhões existentes nas ilhas portuguesas; o segundo, de Manuel Filipe, 
solicitando que lhe fosse atribuído o chão salgado de Belém; o terceiro, do capitão 
reformado Luís Emídio de Castro, solicitando ser empregado no posto de inspetor 
do embarque das madeiras. 
Anexo: atestado e lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 28. 
 

29-  [post. 1825, Março, 7] – [post. 1830, Abril, 22] 
INFORMAÇÕES (3) sobre os requerimentos de Luís Manuel da Costa Freire, Maria 
da Conceição, Antônia de Jesus e Carlos Teles de Meneses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 29. 
 

30-  1825, Março, 10, Lisboa – Maio, 2, Lisboa 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João VI]; o primeiro, do clarim Luís Antônio 
Jorge, solicitando ser promovido para o mesmo posto no Estado da Índia; o 
segundo, da viúva e filhas de José Maria Ferreira, solicitando o recebimento de 
uma determinada quantia pelos serviços prestados pelo falecido, como chefe de 
pagador dos Armazéns da Guiné e Índia; o terceiro, do estampador, Manuel 
Antônio, solicitando ser admitido no posto de moço dos Armazéns dos 
Mantimentos do Arsenal Real da Marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 30. 
 

31-  1825, Maio, 8, Lisboa – Junho, 6, Abrantes 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João VI]; o primeiro, do sargento Luís Maria da 
Silva Matos, solicitando ser despachado para o posto de alferes em qualquer dos 
estados do Ultramar; o segundo, de Guilherme Corbern, inglês, solicitando 
assentar praça de marinheiro no iate “Monte d`Oiro”; o terceiro, de Maria do 
Carmo, solicitando que lhe fosse atribuído uma pensão no valor de dois mil e 
quatrocentos réis tendo em conta os serviços prestados pelo seu falecido irmão, o 
soldado Manuel Cereja Picanço; o quarto, do sargento Antônio Rodrigues, 
solicitando ser promovido ao posto de alferes para qualquer dos estados da Índia. 
Anexo: lembretes, certificado, atestados, instrumento de justificação e 
requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 31. 
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32-  ����[ant. 1825, Agosto, 2] – 1825, Setembro, 5, Lisboa 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João VI]; o primeiro, de Leonor Catarina, 
solicitando que o seu filho Jorge Meyvick fosse admitido no colégio da Cordoaria 
da Junqueira; o segundo, de Manuel Antônio Felgueiras de Amorim, natural da 
vila de Viena, solicitando, a restituição da quantia de vinte e dois mil réis, que 
havia pago na Intendência Geral da Marinha, alegando que ignorava a lei para 
semelhante contribuição; o terceiro, do capitão reformado, Luís Emigidio de 
Castro, solicitando que lhe fosse afiançado duzentos mil réis por conta dos seus 
soldos ou então que lhe fosse dado uma ajuda de custo para ir ao Rio de Janeiro 
buscar sua família. 
Anexo: requerimento, lembrete e recibo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 32. 
 

33-  1825, Setembro, 6 – [ant. 1825, Outubro, 12] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João VI]; o primeiro, de Maria Eugênia da 
Conceição, solicitando a transferência do seu marido, o cabo Manuel da Várzea, 
para o corpo da Brigada Real da Marinha; o segundo, do bacharel Manuel 
Felicíssimo Lousada de Araújo de Azevedo, pedindo para assumir o ofício de 
ouvidor de Macau; o terceiro, de Guilherme Stret de Arriaga e Cunha, solicitando 
que lhe fosse concedido, por empréstimo do Arsenal da Marinha, sessenta pipas de 
vinho. 
Anexo: lembrete 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 33. 
 

34-  [ant. 1825, Outubro, 13] – [ant. 1826, Fevereiro, 8] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João VI]; o primeiro, de Gaspar Joaquim Ferreira 
[…], solicitando que fosse expedido ordem ao inspetor do Arsenal da Marinha para 
que lhe emprestasse vasilhas [cascos d’aguada] para continuar a sua vindima em 
Torres Vedras; o segundo, de Luís Francisco de Faria, escravo do rei, solicitando ser 
admitido, como moço da secretaria de Estado dos Negócios da Marinha, para 
poder sustentar a sua mulher; o terceiro, de Antônio Lopes Fortes […], solicitando 
a expedição de um aviso, para que na Alfândega da cidade do Porto, o seu iate 
“Flávia” ficasse isento de todas as fazendas.  
Anexo: instrução de justificação 
 AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 34. 
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35-  [ant. 1825, Novembro, 9] – [ant. 1826, Outubro, 16] 
REQUERIMENTOS (3) ao [governador do Reino e secretário da Marinha e 
Ultramar, dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho]; o primeiro, de Luís Antônio do Ó, solicitando o ofício de guarda do 
cais; o segundo, do guarda José Eusébio de Paiva, solicitando brevidade na 
resolução da consulta referente ao requerimento em que este expunha a privação 
dos seus interesses; o terceiro, de Domingos Anacleto [Rodrigues Tero], solicitando 
que fosse deferido a consulta de um requerimento em que este pedia a liquidação 
de uma conta que tinha com a fragata “Peróla”. 
Obs.: para o segundo requerimento ver Reino cx. 298-A, pasta 15; para o terceiro 
ver AHU_CU_Reino, Cx. 164-A, pasta 70. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 35. 
 

36-  1826, Abril, 1, Lisboa – Maio, 29, [Lisboa] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João VI]; o primeiro, de Francisco de Assis e 
Costa, solicitando o pagamento do seu salário referente ao tempo em que serviu na 
secretaria da Comissão da Saúde Pública; o segundo, de Francisco Condido Garcia, 
morador na cidade de Lisboa, solicitando o posto de guarda-mor da porta do Real 
Armazém da Marinha, alegando que era  responsável pelo sustento dos seus seis 
irmãos e da sua mãe, visto ser o único maior de idade; o terceiro, do soldado, 
Francisco Gonçalves, solicitando ser admitido para trabalhar na Real Fábrica da 
Cordoaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 36. 
 

37-  1826, Abril,8,Lisboa – [ant.1826,agosto,14] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D.João VI]; o primeiro, de Antônio Pereira, morador 
na vila de Alcácer do Sal, solicitando licença para cortar a madeira dos pinhais 
existente nos sítios de Alfobre do Mar e da Caxoeira; o segundo, de Egídio José da 
Silva, natural de Lisboa, solicitando o ofício de almoxarife do Arsenal Real da 
Marinha; o terceiro, do cabo Estolano José dos Santos, solicitando ser promovido 
para o posto de alferes. 
Anexo: atestado 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 37 
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38-  [ant.1826, Junho, 12 – [ant. 1826, Julho, 14] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João VI]; o primeiro, de Francisca Barresima, 
espanhola, e viúva do jardineiro José, o qual serviu ao rei de Espanha, D. Carlos IV, 
solicitando permissão para viajar em qualquer embarcação com destino a Napóles, 
visto que se encontrava retida em Portugal devido a alguns problemas, e precisava 
voltar para a Espanha a fim de tratar da esmola e pensão que lhe foi atribuída pelos 
serviços prestados pelo marido; o segundo, de Francisco Antônio da Fonseca Melo, 
solicitando ser provido no ofício de boticário no reino de Angola; o terceiro, de 
Daniel Augusto Baurman Pesch, proprietário da herdade de Alpressol, na vila do 
Alcácer do Sal, solicitando licença para cortar a madeira do pinhal da Real 
Coutada. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 38 
 

39-  1826, Agosto, 23 – Setembro, 5, Lisboa 
REQUERIMENTOS (3) à princesa regente [D. Isabel Maria], o primeiro, de Antônio 
da Silva e mais Algarves, que serviram nas pontes de Abrantes nos anos de 1806 e 
1807, solicitando que se ordenasse ao marechal Ramos o envio das folhas, que 
estavam na Contadoria, com o objetivo de liquidar a dívida da qual eram credores;  
o segundo, Evaristo da Silva, preso na Cova da Moura e condenado ao degredo 
para as ilhas de Cabo Verde, solicitando que se fizesse um aviso ordenando a sua 
soltura; o terceiro, do soldado Francisco Antônio Palhana de Carvalho e Sá Maior, 
solicitando que lhe fosse atribuído do Pinhal Real de Leiria cem cerneiros 
[madeira]. 
Anexo: atestado, requerimento, sentença judicial e pública forma e decreto 
(impresso). 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 39. 
 

40-  1826, Setembro, 28, Cova da Moura – 1827, Outubro, 14, Lisboa 
REQUERIMENTOS (3) à princesa regente [D. Isabel Maria], o primeiro, do soldado 
Francisco Gomes, condenado ao degredo para o Reino de Angola pelo crime de 
deserção, solicitando ser solto de acordo com o decreto de 27 de Abril de 1826; o 
segundo, dos soldados Francisco Alexandre da Silva e Antônio Joaquim Pedro, 
solicitando licença para que o seu gado pudesse pastar no pinhal da fazenda; o 
terceiro, do alferes, Baltazar Moreira de Brito Velho da Costa, solicitando licença 
especial para matricular-se no curso de Matemática, da Academia da Marinha, pois 
não havia conseguido fazer a sua matricula por motivos de saúde. 
Anexo: atestado.  
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 40. 
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41-  [ant. 1826, Outubro, 18] – 1827, Janeiro, 19, Lisboa 
REQUERIMENTOS (2) a um secretário de Estado; o primeiro, do preso Francisco 
de Bugarim, natural da Galiza, solicitando que fosse solto e isento de servir como 
marinheiro na fragata “Amazona” ou em qualquer outro posto da nação 
portuguesa por ser estrangeiro; o segundo, do soldado Antônio Ferreira, 
solicitando trabalhar na Cordoaria uma vez que tinha o ofício de cordeiro. 
Anexo: instrumento de justificação e atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 41. 
 

42-  [ant. 1827, Novembro, 7] – 1827, Novembro, 14, Lisboa 
REQUERIMENTOS (2) à princesa regente [D. Isabel Maria], o primeiro, de André 
Manuel Rodrigues de Castro, solicitando um ofício em qualquer ramo do serviço 
público ou no Arsenal Real; o segundo, do cadete Bernardo José da Costa Silveira 
da Mota, solicitando a expedição de um aviso para ser matriculado, no curso de 
Matemática da Real Academia da Marinha, pois na época da matricula ele estava 
de serviço na cidade de Lamego. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 42. 
 

43-  [post. 1827, Junho, 19] 
CONSULTA (extrato) sobre o requerimento do major e comandante do presídio da 
Cova da Moura, José Rodrigues da Silva em que este solicitava o recebimento 
através da Casa da Índia, de uma certa quantia proveniente da remessa de 
degredados para Moçambique ou para a Índia como era costume antigo darem-se 
aos comandantes do dito presídio. 
Anexo: parecer. 
AHU_CU_Reino, Cx. 208 A, pasta 43. 
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AHU_CU_Reino, Cx. 209 
Esta caixa contém documentos, um terço deles datados do ano de 1759, e os demais com 
datas esparsas entre 1760 e 1824, que são, predominantemente, relativos a rendimentos de 
comendas e juros sobre empréstimos ao Conselho Ultramarino; a ações, investigações e 
diligências de juízes de fora, promotores e desembargadores em comarcas de várias cidades 
e vilas do território continental; ao pagamento, nomeações, transferências e promoções de 
oficiais da Marinha, capelães da mesma e funcionários da Secretaria da Marinha e Ultramar; 
solicitação de admissão ou de pedidos de novos exames de alunos da Academia Real da 
Marinha; à concessão de tenças e pensões a herdeiros de oficiais e funcionários já falecidos, 
assim como de esmolas e outras mercês a desvalidos; a alguns problemas pontuais relativos 
a embarcações, aos pinhais reais e à fabricação da pólvora.    
 
1-  [post. 1757, Janeiro, 27] – [ant. 1759, Março, 22] 

REQUERIMENTOS (2) do comendador da comenda de São Salvador de Serrazes, 
Antônio Couceiro de Abreu Castro ao rei [D. José I], o primeiro, solicitando que lhe 
fosse pago o rendimento da dita comenda; o segundo, solicitando que se mandasse 
que o escrivão da Contadoria do Mestrado da Ordem de Cristo lhe passasse 
certidão sobre o rendimento da sobredita Comenda.  
Anexos: ofício, aviso, requerimentos, certidão, informação, decreto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 1. 
 

2-  � 1759, Janeiro, 8, Lisboa – 1759, Janeiro, 25, Beja 
OFÍCIOS (2) o primeiro, de Marçal de Figueiredo Oliveira sobre a quantidade de 
pólvora que se achava em vários armazéns e mencionando os quintais da mesma 
que tinham vindo de Pernambuco para serem refinados; o segundo, do Provedor da 
Comarca de Beja, Inácio Caetano Carrilho, sobre a ordem que recebera para prender 
os vadios e os desordeiros, informando sobre suas culpas, para que se estudasse as 
possibilidades de irem servir na Índia.  
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 2. 
 

3-  1759, Fevereiro, 7, Lisboa – 1759, Março, 26, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) do [provedor dos Armazéns da Guiné e Índia], José Joaquim de Larre, 
ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte 
Real, o primeiro, informando os procedimentos para se pagarem aos capitães, 
diferenciando-se os das companhias dos privilegiados e nobreza da corte dos que 
recebiam pela Alfândega; o segundo, sobre a sua intenção de nomear para o posto 
vago de mestre tanoeiro do Armazém dos Mantimentos, Caetano Antônio, filho do 
antigo mestre da Tanoaria, José Rodrigues; o terceiro, sobre o requerimento do 
mestre do navio “Nossa Senhora do Rosário”, Mateus Lazarowich, informando que 
devia ser consultado o tenente general da Artilharia do Reino.  
Anexos: avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 3. 
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4-  1759, Fevereiro, 20, Faro – 1759, Fevereiro, 21, Lisboa 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real], o primeiro, do ex-governador das armas do Reino do Algarve, 
Vicente da Silva da Fonseca, afirmando que recebera por equívoco um ofício 
dirigido ao atual governador e capitão general, D. Rodrigo Antônio de Noronha, 
tendo já providenciado seu envio ao verdadeiro destinatário; o segundo, do 
desembargador Francisco Galvão de Afonseca sobre a validade das atividades de 
João Batista Ubaldini que se intitulava “cônsul geral do Imperio”, mas não 
apresentava outras credenciais além de uma carta do governador da Toscana, 
marquês Bota.   
Anexo: aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 4. 
 

5-  1759, Março, 3, Estremoz 
OFÍCIO do juiz de fora de Estremoz, Francisco de Sales Branco Pinel ao [secretário 
de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte Real], 
comunicando o envio do prisioneiro José Antônio de Oliveira e Silva para a cadeia 
do Limoeiro.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 5. 
 

6-  1759, Março, 7, Lisboa – 1759, Março, 31, Lisboa 
OFÍCIOS (2) o primeiro, do [administrador geral da Real Fábrica da Pólvora da 
Barcarena] José Antônio de Macedo e Vasconcelos ao conde de Aveiras [D. 
Francisco da Silva Telo e Meneses], solicitando fosse ordenado ao vedor da 
repartição da Marinha que entregasse ao mestre daquela fábrica a madeira 
necessária para a conclusão da casa de granizar da mesma fábrica; o segundo, de 
José Roberto Vidal da Câmara ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, 
Tomé Joaquim da Costa Corte Real], afirmando estar informado da verdade a 
respeito de uma representação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 6. 
 

7-  1759, Março, 31, Lisboa – 1759, Maio, 30, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da 
Costa [Corte Real], o primeiro, do juiz de fora do Bairro da Ribeira, Domingos 
Antônio de Araújo, sobre a prisão do réu José Joaquim da Silveira no convento de 
São Francisco de Xabregas; o segundo, de Francisco Flores afirmando não ter ainda 
cumprido as ordens que recebera, por não ter chegado o padre José da Gama; o 
terceiro, do cardeal [patriarca eleito de Lisboa] [D.] F[rancisco] Saldanha 
justificando-se por ainda não ter cumprido o que lhe fora solicitado, por ter 
recebido a carta do destinatário muito tarde na noite anterior. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 7. 
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8-  1759, Abril, 1, Lisboa – 1759, Abril, 2, Lisboa 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real], o primeiro, de Bernardo Luís Antônio de Sá e Corta informando 
a respeito do rendimento da comenda de São Salvador que era cobrado por Antônio 
Couceiro de Abreu Castro; o segundo, do fiscal dos Pinhais Reais de Leiria, 
Francisco Bravo Botelho, informando a respeito de questões ligadas à plantação dos 
pinheiros, corte e aproveitamento dos pinhais.  
Anexo: consulta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 8. 
 

9-  1759, Abril, 2, [Lisboa] – 1759, Abril, 9, Lisboa 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real], o primeiro, de José Ford justificando porque não fizera a sua 
embarcação dar salvas ao passar a Torre de Belém, porque fora informado por seus 
oficiais que não era costumeiro as naus de viagem o fazerem; o segundo, de Manuel 
Gomes Carvalho e Silva sobre o requerimento do mestre do navio “Nossa Senhora 
do Rosário”, Mateus Lazarowich, que desejava comprar mais peças de artilharia 
para reforçar a defesa de sua embarcação; o terceiro, do [provedor dos Armazéns da 
Guiné e Índia], José Joaquim de Larre, sobre o requerimento dos serventes dos 
Armazéns dos Mantimentos da Ribeira das Naus, pelo qual solicitavam serem 
pagos pelos domingos e dias festivos, pois muitas vezes são chamados a trabalhar 
nesses dias e também à noite.                                                                                                                                                                                                                             
Anexos: requerimentos, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 9. 
 

10-  1759, Abril, 12, [Lisboa] – 1759, Abril, 15, Lisboa 
OFÍCIOS (2) o primeiro, do [escrivão] Estêvão Pinto [de Moraes] ao [oficial da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar] João Gomes de Araújo sobre o 
pagamento de ordenado ao reposteiro da Câmara do Infante D. Manuel, Eleutério 
da Silva; o segundo, do [tesoureiro da consignação real], José Joaquim de Barros e 
Mesquita, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa 
Corte Real], sobre o requerimento do criado das Cavalariças Reais, Pedro Pinheiro.  
Anexos: ofícios, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 10. 
 

11-  1759, Abril, 23, Lisboa 
OFÍCIO do procurador da Fazenda do Ultramar, Inácio Ferreira Souto, sobre o 
aluguel ajustado com o conselheiro [do Conselho Ultramarino], Pedro José da Silva 
Botelho, de casas no Campo de Santana para ali funcionar o Tribunal do Conselho 
Ultramarino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 11. 
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12-  1759, Maio, 1, Lisboa 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real], o primeiro, de Luís Freire Pessoa dando seu parecer sobre o 
sargento do número da Companhia de Ganadeiros do Segundo Batalhão, Alberto 
da Silva, e o sargento supra da Companhia do capitão Catano Alberto Santiago, 
Luís Caetano; o segundo, de Edouard May solicitando, da parte do comandante do 
navio “Le Flamborough, Archibald Kennedy”, a concessão de um lugar onde 
aquela embarcação pudesse permanecer durante o tempo de realizar a carena que 
necessitava.   
Obs.: doc. em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 12. 
 

13-  1759, Maio, 12, [Lisboa] – 1759, Junho, 22, [Lisboa] 
AVISOS (2) de Maurício José Teixeira de Andrade ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, ambos transmitindo 
ordem da rainha [D. Mariana Vitória, mulher de D. José I] para que fosse ordenado 
ao provedor da Alfândega que retirasse de bordo uns conhecimentos e os remetesse 
a D. Lucas Giovane. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 13. 
 

14-  1759, Maio, 25, [Lisboa] – 1759, Maio, 28 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real], o primeiro, do frei Antônio de Santana solicitando a doação de 
madeiras, especificadas em relação anexa, necessárias para a sua Província 
[religiosa] da Arrábida; o segundo, de Francisco Xavier de Mendonça Furtado 
comunicando sua chegada a bordo da nau “Nossa Senhora das Mercês”, tendo 
desembarcado com sucesso. 
Anexos: relações, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 14. 
 

15-  1759, Junho, 5, Valença do Minho – 1759, Junho, 20, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real], o primeiro, do juiz de fora de Valença, Manuel Caetano de Sá, 
dando conta da entrega de uma carta que lhe fora muito recomendada; o segundo, 
de Filipe José da Gama comunicando ter remetido à Mesa do Desembargo do Paço 
o decreto em favor do desembargador João Henrique da Maia.  
Anexo: decreto.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 15. 
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16-  1759, Junho, 23, Porto – 1759, Junho, 23, Lisboa 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real], o primeiro, do chanceler da Relação do Porto, Francisco José da 
Serra Craesbeck de Carvalho, encaminhando os processos e a relação de presos 
enviados da cidade do Porto; o segundo, do [juiz do crime do Bairro de Santa 
Catarina], José Roberto Vidal da Gama, sobre as contas de Diogo Duarte Vieira, as 
quais fora encarregado de averiguar.  
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 16.  
 

17-  1759, Junho, 24, Cascais – 1759, Junho, 24, São Julião da Barra  
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real], o primeiro, de (…) do Couto Campos comunicando que estar 
enviando por um sargento a correspondência recebida do comandante das naus de 
guarda costa, que deveria ser encaminhada ao destinatário e que eram destinadas 
ao rei [D. José I]; o segundo, do [governador de armas da Extremadura], marquês 
de Tancos, [D. João Manuel de Noronha] encaminhando um ofício do tenente da 
fortaleza de São Julião da Barra. 
Anexo: ofício.    
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 17. 
 

18-  1759, Junho, 26, [Lisboa] – 1759, Junho, 28, [Lisboa]  
AVISOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real, o primeiro, [do conselheiro do Conselho Ultramarino], Pedro José 
da Silva Botelho, comunicando as ordens reais para que fosse entregue, livres da 
Alfândega, os queijos e “mais pasta” ao mestre de música, Damião Peres; o 
segundo, de Antônio de Saldanha de Albuquerque comunicando ordens do Infante 
D. Manuel para que se passasse ordens necessárias para a entrega da encomenda de 
dois barris de vinho.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 18. 
 

19-  1759, Junho, 29 
OFÍCIO do comandante da fragata “Nossa Senhora da Estrela”, João da Costa de 
Ataíde, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa 
Corte Real, relatando os problemas que tivera com os mastros de sua fragata o que 
motivara a que desse fundo em outra amarração, que não a que lhe era devida, mas 
agora, já estava na sua verdadeira amarração, aguardando ordens do destinatário.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 19. 
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20-  1759, Julho, 10, Lisboa – 1759, Julho, 24, Lisboa 
OFÍCIOS (2) do [tesoureiro da consignação real], José Joaquim de Barros e 
Mesquita, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa 
Corte Real], o primeiro, sobre as licenças para tratamento de saúde requeridas pelo 
moço da estribeira, José Caetano da Silva e por Vicente Ferreira Lemos; o segundo, 
sobre a avaliação do aluguel das casas de Antônio [de] Saldanha [d]e Albuquerque 
que servem de enfermaria para o mestre pedreiro, Jorge Rodrigues de Carvalho e o 
mestre carpinteiro, Veríssimo Jorge, criados do rei [D. José I].  
Anexos: avisos, aviso (cópia), informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 20. 
 

21-  1759, Julho, 13, [Lisboa] – 1759, Julho, 21 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real, o primeiro, de D. João [ …] remetendo ofício do comandante da 
fragata “Nossa Senhora da Estrela”, João da Costa de Ataíde, sobre o conserto do 
mastro de sua fragata; o segundo, do [governador de armas da Extremadura], 
marquês de Tancos, [D. João Manuel de Noronha] solicitando fossem resolvidas as 
questões do atraso do pagamento da guarnição da fortaleza de São Julião da Barra e 
sobre as peças da artilharia da mesma fortaleza que se achavam desmontadas.   
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 21. 
 

22-  1759, Julho, 24, [Lisboa]  
OFÍCIO do físico-mor do Reino, Doutor Antônio da Costa Falcão, ao [secretário de 
Estado da Marinha e Ultramar] Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre o 
requerimento do médico Lourenço José de Medeiros, pelo qual solicitava ser 
mandado para exercer sua profissão no Estado da Índia 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 22. 
 

23-  1759, Julho, 28, [Lisboa] – 1759, Julho, 31, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real, o primeiro, do conde de Aveiras [D. Duarte Antônio da Câmara], 
sobre o ofício recebido do administrador geral da Real Fabrica da Pólvora da 
Barcarena, [José Antônio de Macedo e Vasconcelos], sobre a madeira que 
necessitava para a conclusão da casa de granizar daquela fábrica; o segundo, de 
Bernardo Luís Antônio de Sá e Costa sobre o exame que estava a fazer na conta de 
João Inácio de Sá.  
Anexo: ofício 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 23. 
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24-  1759, Agosto, 1, Estoril – 1759, Agosto, 5, Valença 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real, o primeiro, de Antônio de Saldanha de Albuquerque sobre o 
pagamento dos ordenados do [reposteiro da Câmara do Infante D. Manuel], 
Eleutério da Silva; o segundo, do juiz de fora de Valença, Manuel Caetano de Sá, 
sobre as diligências que se estavam efetuando para localizar um homem que 
aparecera na Galícia e que era bastante semelhante ao criminoso português, José 
Policarpo, procurado em Portugal. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 24. 
 

25-  1759, Agosto, 12, Lisboa – 1759, Agosto, 13, Lisboa 
OFÍCIOS (2) do monteiro-mor [do Reino, Fernando Teles da Silva] ao [secretário de 
Estado dos negócios estrangeiros e da guerra], D. Luís da Cunha [Manuel], o 
primeiro, encaminhando ofício do juiz das coutadas de Sintra, Antônio Ribeiro de 
Sequeira Ribafria, sobre fatos ocorridos naquela coutada, incluindo questões de 
licenças para caçar; o segundo, encaminhando ofícios sobre a soltura dos que 
haviam sido presos naquela coutada. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 25. 
 

26-  1759, Agosto, 13, Lisboa – 1759, Agosto, 14, Lisboa 
OFÍCIOS (2) do juiz das coutadas de Sintra, Antônio Ribeiro de Sequeira Ribafria, 
ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da Costa Corte 
Real], o primeiro, sobre problemas havidos com a prisão, naquela coutada, de três 
criados do Infante D. Pedro; o segundo, respondendo ao ofício no qual aquele 
secretário pedira que mandasse logo o nome dos ladrões presos na coutada, os 
quais alegavam ser os criados de um visconde.      
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 26. 
 

27-  1759, Agosto, 13, Lisboa – 1759, Agosto, 17, Lisboa 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real], o primeiro, do [juiz do crime do Bairro de Santa Catarina], José 
Roberto Vidal da Gama, sobre o sumário das testemunhas e as perguntas feitas ao 
fiel do despenseiro da fragata “Nossa Senhora da Estrela”, [José dos Santos] 
acusado, entre outros, do descaminho de quarenta galinhas feito naquela fragata; o 
segundo, do [tesoureiro da consignação real], José Joaquim de Barros e Mesquita, 
sobre a concessão de licença ao criado David Domingues para seu tratamento de 
saúde. 
Anexo: aviso.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 27. 
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28-  1759, Agosto, 15, Lisboa – 1759, Agosto, 21, Valença 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real, o primeiro, do [desembargador extravagante da Casa da 
Suplicação] Amador Antônio da Sousa Bernardes e Torres sobre as mesadas do 
padre frei João Álvares de Gusmão; o segundo, do juiz de fora de Valença, Manuel 
Caetano de Sá, enviando um maço de cartas da vila de Noia, que eram destinadas 
àquele secretário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 28. 
 

29-  1759, Agosto, 18, Porto – 1759, Agosto, 19, Lisboa 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real], o primeiro, do [tesoureiro dos armazéns], João Sousa e Melo, 
dando satisfação de algumas das contas das quais estava encarregado; o segundo, 
do ex-juiz dos órfãos da repartição do Meio, João de Alpoim de Brito Coelho, 
comentando os autos do processo que corria naquele juizado contra José Ferreira da 
Maia, padrasto e tutor dos menores filhos do falecido Antônio Martins Borralho e 
de sua mulher Josefa Luiza Caetana, casada a segunda vez com o referido Maia.     
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 29. 
 

30-  1759, Agosto, 22, Lisboa 
CARTA do juiz dos feitos da Fazenda, João Antônio de Oliveira ao rei [D. José I] 
sobre a pretensão de Manuel de Almeida da Silva e Araújo de demonstrar que nada 
devia à Fazenda Real. 
Anexo: aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 30. 
 

31-  1759, Agosto, 22, [Lisboa] – 1759, Agosto, 27, Santarém 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real], o primeiro, de João da Cunha de Ataíde sobre a prisão do 
despenseiro de uma fragata, Manuel da Cunha Sobrinho; o segundo, do [juiz do 
crime do Bairro de Santa Catarina], José Roberto Vidal da Gama sobre o fiel do 
despenseiro da fragata “Nossa Senhora da Estrela”, José dos Santos, acusado do 
descaminho de quarenta galinhas feito a bordo da mesma fragata; o terceiro, do 
corregedor da comarca de Santarém, Francisco Ferreira Nobre apresentando 
justificativas contra as queixas feitas pelo advogado de Lisboa, José Pereira de Brito, 
relativas aos excessos praticados pelo signatário. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 31. 
 

32-  1759, Setembro, 4, [Lisboa] 
AVISO do conselheiro [do Conselho Ultramarino], Pedro José da Silva Botelho, ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, 
para que fosse passado aviso ao administrador da Alfândega para mandar entregar 
a encomenda feita ao relojoeiro João Pires pelo rei [D. José I].  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 32. 
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33-  1759, Setembro, 15, [Lisboa] – 1759, Setembro, 18, Lisboa 
OFÍCIOS (2) o primeiro, do [governador de armas da Extremadura], marquês de 
Tancos, [D. João Manuel de Noronha] ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, comunicando ter cumprido as 
ordens reais para aprontar a guarnição da nau de guerra que sairia de guarda costa; 
o segundo, do monteiro-mor [do Reino, Fernando Teles da Silva] ao [secretário de 
Estado dos negócios estrangeiros e da guerra], D. Luís da Cunha [Manuel], 
remetendo o ofício do juiz da coutada de Benavente, [José dos Santos Freire]. 
Anexos: ofício, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 33. 
 

34-  1759, Outubro, 9, [Lisboa] 
OFÍCIO de Antônio Luís de Condes lamentando a moléstia do [secretário de Estado 
da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa [Corte Real], e afirmando estar 
ciente de que, dali por diante, deveria remeter todos os papéis que tocariam àquele 
secretário, agora para o destinatário [secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real].   
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 34. 
 

35-  � 1759, Novembro, 7, Lisboa – 1759, Novembro, 15, Lisboa 
OFÍCIOS (2) o primeiro, do monteiro-mor [do Reino, Fernando Teles da Silva] ao 
[secretário de Estado dos negócios estrangeiros e da guerra], D. Luís da Cunha 
[Manuel], sobre a averiguação a respeito dos dez pássaros islandeses vindos em 
uma nau dinamarquesa para Lisboa e que foram levados para Salvaterra; o 
segundo, do [procurador da Fazenda do Conselho Ultramarino] Gonçalo José da 
Silveira Preto encaminhando os papéis resultantes da investigação que o 
desembargador [da Bahia], Antônio Ferreira Gil, fizera sobre os descaminhos 
praticados pelo tesoureiro Domingos Cardoso dos Santos.  
Anexos: ofício, carta, carta régia (cópia), autos, provisão (cópia), certidões, portarias 
(cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 35. 
 

36-  [post. 1776, Junho, 25] – [post. 1777]  
 INFORMAÇÕES (3), a primeira, sobre o requerimento de Francisco Gomes Pereira 
Guimarães confirmando a data em que o mesmo fora retirado do seu maço; a 
segunda, confirmando ter sido tirado daquele maço o requerimento de Caetano da 
Costa Brandão; a terceira, sobre a retirada de uma consulta resoluta de Manuel João 
de Melo do seu respectivo maço. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 36. 
 

37-  � [ant. 1777, Fevereiro, 24] 
REQUERIMENTO dos oficiais da Armada Real designados para a expedição que 
sairia para a Bahia à rainha [D. Maria I] solicitando receber as mesmas comedorias 
que recebiam os comandantes.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 37. 
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38-  � 1789, Janeiro, 1, Braga 
OFÍCIO do cadete de cavalaria, D. Luís de Sousa, a João Gomes de Araújo 
solicitando fosse informado se realmente assumiria o posto de alferes ou o governo 
das ilhas de Cabo Verde, para o qual fora indicado.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 38. 
 

39-  1790, Abril, 27, Lisboa 
OFÍCIO do capitão Antônio Paulo da Costa ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro] informando a data da entrada no Presídio da 
Trafaria do soldado do Regimento de Infantaria do Castelo de Vide da Segunda 
Companhia de Granadeiros e relatando os motivos da sua prisão.  
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 39. 
 

40-  [ant. 1795, Abril, 24]  
REQUERIMENTO do desembargador José Antônio Pinto Donnas Boto à rainha [D. 
Maria I] solicitando o assentamento da sua nomeação para conselheiro do Conselho 
Ultramarino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 40. 
 

41-  [ant. 1795, Agosto, 7 – Setembro, 10] 
REQUERIMENTOS (2) à rainha [D. Maria I], o primeiro, do mestre do ofício de 
meirinho, Francisco Rodrigues Liberato, solicitando o necessário assentamento em 
folha para poder receber o ordenado que lhe competia; o segundo, das religiosas do 
convento de Santa Clara [de Lisboa], solicitando que se fizesse assentamento da 
apostila do padrão dos juros que lhes pertenciam, para poderem estar em folha e 
receberem o que lhes era devido.   
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 41. 
 

42-  [post. 1797, Janeiro, 28] – [post. 1801, Janeiro, 13]  
LISTAS (minutas) (2) de consultas resolutas constando de cada entrada o nome do 
interessado e o assunto da respectiva consulta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 42. 
 

43-  [ant. 1800, Maio, 30] 
REQUERIMENTO do capitão tenente da Armada Real Francisco Inácio de Miranda 
Everard ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho] solicitando o comando da escuna “Nova”, por apresentar condições para 
tal, como provava, relatando seus estudos e sua experiência anteriores. 
Anexos: lembrete, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 43. 
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44-  [post. 1801] 
REQUERIMENTOS (2) ao príncipe regente [D. João], o primeiro, de Fortunato 
Alexandre solicitando aviso para que, tão logo sentasse praça de aspirante de 
guarda marinha, pudesse logo passar a sê-lo efetivamente; o 2º, de José Maria de 
Sousa solicitando a isenção do foro de fidalgo para poder candidatar-se a aspirante 
de guarda marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 44. 
 

45-  � 1802, Março, 15 [Lisboa] 
LEMBRETE sobre a consulta de 21 de abril de 1797 a respeito do pagamento dos 
ordenados do dia do embarque, concedido como ajuda de custo aos ministros que 
iam servir no Brasil.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 45. 
 

46-  [ant, 1805, Abril] 
REQUERIMENTO do oficial de [espingardeiro] do Arsenal Real da Marinha, 
Francisco José de Melo ao príncipe regente [D. João] solicitando o pagamento do 
que lhe era devido, afirmando não ser devedor de quantia nenhuma, como se 
afirmava. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 46. 
 

47-  [ant. 1805, Abril, 9] 
REQUERIMENTO de Francisco Paes Barreto, preso da cadeia do Castelo, a um 
secretário de Estado solicitando o susto da letra de câmbio que tomara a Manuel 
Antônio de Castro, visto que estava irregular e, tendo ele a devolvido. 
Anexos: lembretes, letra de câmbio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 47. 
 

48-  [ant. 1806, Agosto, 6] 
REQUERIMENTOS (2), ao príncipe regente [D. João], o primeiro, do segundo 
tenente da Armada Real Francisco de Assis Cabral de Castro Teive solicitando ser 
nomeado para a nau “Conde Henrique” ou, depois, dela passar para algum 
bergantim, dos que se acham na esquadra do Estreito; o segundo, de Francisco 
Antônio Lodi solicitando autorização para que os Reais Pinhais lhe vendessem 
vigas de madeira, das quais anexava uma relação, que necessitava para construir 
casas nobres em terrenos de sua propriedade.  
Anexos: lembretes, relação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 48. 
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49-  [ant. 1806, Agosto, 13 – Setembro, 15] 
REQUERIMENTOS ao príncipe regente [D. João], o primeiro, do oficial 
supranumerário da Secretaria do Régio Conselho de Ministros, José do Carmo 
Ambrosino dos Santos, solicitando ser nomeado porteiro do mesmo Conselho; o 
segundo, do criado do moço fidalgo da Casa Real, Miguel Xavier da Gama Lobo 
Salema, Francisco Manuel Maria, solicitando sua baixa de soldado do Regimento da 
Brigada, pois queria continuar a ser criado e a cuida de seus velhos pais.      
Anexos: requerimentos, lembrete, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 49. 
 

50-  [1809] 
REQUERIMENTO da viúva do contramestre da Ribeira das Naus, Luís Pires, Inácia 
Marcelina, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, visconde de Anadia, 
João Rodrigues de Sá e Melo] solicitando ajuda, pois com a morte do marido ficara 
sem renda alguma. 
Obs.: ver AHU_CU_Reino, Cx. 184, pasta 15. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 50. 
 

51-  � [post. 1816, Março, 20] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do ex-patrão de um escaler a 
serviço do Arsenal da Marinha, Inácio Martins Fragoso, solicitando ser atendido no 
pedido que fizera já há dois anos, para que fosse instituída uma pensão para sua 
mulher, para quando ele falecesse; o segundo, dos oficiais da charrua “São João 
Magnânimo” afirmando que, tendo vindo da corte do Rio de Janeiro para a de 
Lisboa, desembarcaram em 5 de março, quando todos os marinheiros foram pagos, 
menos eles, e assim solicitavam agora o seu pagamento.   
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 51. 
 

52-  � [post. 1816, Março, 20] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do ex-embarcado no 
bergantim “Gaivota”, João Pereira de Araújo, solicitando ser admitido em alguma 
embarcação, já que fizera inúmeras viagens ao Brasil, e alegando ser matriculado na 
escala dos comissários para os navios da Coroa; o segundo, do monge beneditino, 
Manuel de São José Reis, solicitando licença para que o capelão mor o nomeasse 
capelão de alguma embarcação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 52. 
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53-  [post. 1816, Março, 20] – [post. 1816, Junho, 28] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do capitão de mar e guerra 
da Real Armada, José Joaquim Alves, solicitando que fossem dadas ordens às Junta 
da Fazenda e à Contadoria da Marinha para que a pensão que recebera por seus 
serviços durante a guerra lhe fosse paga mensalmente em conjunto com os seus 
soldos; o segundo, de Teresa Maria Inácia, viúva de Raimundo de Sousa, como 
procuradora de Maria Rita, viúva do falecido em combate com os franceses, Elias 
José dos Reis, solicitando, para essa, o pagamento da tença que lhe era devida.    
Anexos: lembretes, projeto, ofício, carta de lei (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 53. 

 
54-  � [ant. 1820] 

REQUERIMENTO do ex-segundo soldado da Brigada Real da Marinha, Manuel 
Gonçalves, ao rei [D. João VI], afirmando ter sido ferido em batalha em Montevideo 
e ficado sem subsistência, solicitando o pagamento de seus vencimentos atrasados.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 54. 
 

55-  [post. 1820, Janeiro, 5] – [post. 1820, Abril, 27] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, de Maria Rosália de Almeida 
Beça Vieira, Eusebia Bernardina de Almeida Beça Vieira e Mariana Isabel de 
Almeida Beça Vieira, filhas do falecido guarda do navio que foi do Arsenal Real da 
Marinha, Domingos Gonçalves Vieira, solicitando o dinheiro que ainda deviam a 
seu pai correspondendo ao quarto quartel de 1819 e o primeiro de 1820; o segundo, 
de Porfírio Antônio, filho do oficial calafate do Arsenal Real da Marinha Manuel 
Luís e neto do mestre da oficina de calafates do mesmo Arsenal, solicitando ser 
admitido como aprendiz do dito ofício de calafate naquele Arsenal.  
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 55. 

 
56-  [ant. 1820, Agosto, 13] 

REQUERIMENTO de D. Teresa de Jesus Brande, prima e única herdeira do falecido 
capitão tenente da Armada Real, Pedro Leocádio Meklim de Carvalho ao [secretário 
de Estado da Marinha e Ultramar, conde dos Arcos, D. Marcos de Noronha e Brito] 
solicitando que se expedissem ordens para que lhe fossem pagos os soldos que 
ficaram devendo a ele.   
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 56. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

57-  [ant. 1820, Agosto, 30] – [post. 1820] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do ex-marinheiro de naus e 
fragatas reais, Manuel Ferreira Nobre, alegando ter deixado seu serviço nas 
embarcações por não desejar colaborar com o governo francês, solicitando ser 
admitido em alguma praça de oficial marinheiro; o segundo, do segundo 
marinheiro voluntário nos vasos de guerra, Vital Ferreira Rollo, afirmando ter 
sentado praça na charrua “São João Magnânimo” e na escuna “Leopoldina”, solicita 
pagamento do resto de seus vencimentos.  
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 57. 
 

58-  [post. 1820] 
REQUERIMENTO de Timóteo José da Paz e de suas irmãs Ana Bárbara e Jacinta 
Genoveva ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, conde dos Arcos, D. 
Marcos de Noronha e Brito] solicitando a tença que recebia uma sua falecida irmã 
viúva.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 58. 
 

59-  [post. 1820] 
REQUERIMENTO do segundo tenente da Armada Nacional Real e atualmente 
embarcado no bergantim “Glória”, Inocêncio Monteiro Borges, ao rei [D. João VI] 
solicitando sua transferência para a guarnição da charrua “Príncipe Real”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 59. 
 

60-  [ant. 1821, Janeiro, 4] 
REQUERIMENTO do cirurgião-mor da Brigada Real da Marinha Manuel de Lima e 
Silva ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Matias José 
Dias Azedo solicitando o seu parecer sobre o memorial que lhe enviava.  
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 60. 
 

61-  [ant. 1821, Janeiro, 16] – [ant. 1821, Janeiro, 25] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do boticário das naus e frotas 
da Real Armada e vedor da Real Fazenda, Tomás de Vila Nova Rodrigues, 
solicitando informações a respeito da consulta que já fora passada; o segundo, de 
Micaela Archangela, viúva de Simão Luís, solicitando que seu único filho, o soldado 
da Terceira Companhia da Brigada Real da Marinha, Joaquim Martins, fosse 
demitido, a fim de que pudesse ampará-la devidamente.   
Anexos: requerimentos, autos de justificação, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 61. 
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62-  1821, Fevereiro, 6 – [ant. 1821, Fevereiro, 12] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do marinheiro da fragatinha 
“Lealdade”, José Maria Correia, indagando sobre os requerimentos que mandara ao 
Conselho do Almirantado a respeito do seu pedido de desembarque, a fim de que 
pudesse praticar na embarcação da pescaria com a finalidade de estar apto ao 
exame para se torna prático da barra; o segundo, do oficial carpinteiro de machado 
do Arsenal Real da Marinha, Tomás dos Santos Almada, solicitando ser nomeado 
guarda dos gêneros no mesmo Arsenal.  
Anexos: requerimento, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 62. 
 

63-  [ant.1821, Fevereiro, 12] – [ant. 1821, Fevereiro, 27] 
REQUERIMENTOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Joaquim 
José Monteiro Torres], o primeiro, do soldado da Quinta Companhia da Brigada 
Real da Marinha, Manuel Ribeiro, solicitando fossem expedidas ordens no sentido 
da sua dispensa dos trabalhos do trem do Arsenal da Marinha por causa de suas 
moléstias, ficando porém empregado no mesmo Arsenal; o segundo, de D. Maria 
dos Anjos de Mariz, viúva do capitão de fragata da Armada Real, Antônio Maria de 
Mariz solicitando o pagamento dos soldos atrasados de seu falecido marido.   
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 63. 
 

64-  [post. 1821, Fevereiro, 15] – [post. 1821, Abril, 5] 
INFORMAÇÕES (2) a primeira, sobre o requerimento de Manuel Luís Esteves ter 
sido remetido ao Conselho do Almirantado no dia 15 de fevereiro; a segunda, sobre 
o requerimento de Melquíades Vicente do Rego ter sido remetido a Francisco 
Maximiliano de Sousa, em 5 de abril. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 64. 
 

65-  [ant. 1821, Fevereiro, 19] – 1821, Fevereiro, 26 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do ex-aluno do Curso 
Matemático da Academia Real da Marinha, Manuel Jorge da Costa, solicitando ser 
nomeado voluntário, pré-requisito para depois passar a voluntário de escala; o 
segundo, do soldado da Sexta Companhia da Brigada Real da Marinha, Manuel 
Francisco, solicitando que lhe fosse dado baixa, em razão de ter de ir para a vila de 
Pombal, a fim de cuidar dos bens de seus recentemente falecidos pais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 65. 
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66-  1821, Fevereiro, 20 – [ant. 1821, Março, 2] 
REQUERIMENTOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Joaquim 
José Monteiro Torres], o primeiro, do coronel graduado e agregado ao 
destacamento da Brigada Real da Marinha em Lisboa, Manuel Cláudio de 
Figueiredo, alegando ter sido preterido em um decreto de promoção que favoreceu 
um antigo camarada com quem tivera uma contenda em torno da obtenção do 
posto de tenente- coronel, quando, na verdade, já havia uma decisão real anterior 
que lhe dava ganho de causa, solicitando uma revisão na questão; segundo, dos 
oficiais avulsos embarcados no bergantim “Audaz”, alegando não terem sido 
contemplados nas relações dos soldos do mês de outubro, tal como os oficiais de 
patente do mesmo bergantim, solicitando serem incluídos nas mesmas relações.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 66.  
 

67-  � [ant. 1821, Fevereiro, 21 – 23] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, de Tomás José da Costa, ex-
aluno do Curso Matemático da Academia Real da Marinha e filho do alferes do 
Regimento de Infantaria Número Um, Pedro Vítor da Costa Teixeira, solicitando ser 
nomeado voluntário da Real Armada; o segundo, do ex-praticante de piloto da 
fragata “Sucesso” em sua viagem para o Rio de Janeiro, depois passado à charrua 
“São João Magnânimo”, Policarpo João de Castro Guedes, solicitando seus soldos 
atrasados. 
Anexos: certificados (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 67. 
 

68-  1821, Março, 2, Lisboa 
REQUERIMENTO de Manuel Gomes da Rocha ao rei [D. João VI] solicitando que 
seu filho Tomás de Aquino da Rocha fosse admitido no Arsenal Real da Marinha 
como aprendiz do ofício de carpinteiro de machado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 68. 
 

69-  [ant. 1821, Março, 5] – [ant. 1821, Março, 10] 
REQUERIMENTOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Joaquim 
José Monteiro Torres], o primeiro, dos práticos da barra, Bernardo José Tavares, 
Francisco Ribeiro, Manuel Pereira, José dos Reis e Antônio Carvalho solicitando o 
pagamento dos serviços de pilotagem que já haviam realizado; o segundo, do 
oficial de calafate Manuel Henriques Romão solicitando ser admitido no Arsenal 
Real da Marinha, onde já havia trabalhado.  
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 69. 
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70-  [ant. 1821, Março, 13] – [ant. 1821, Março, 26] 
REQUERIMENTOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Joaquim 
José Monteiro Torres], o primeiro, do oficial de carpinteiro de obra branca, Miguel 
Joaquim, solicitando ser admitido no Arsenal Real da Marinha, onde já havia 
trabalhado; o segundo, dos mestres canhoeiros do rei [D. José I] que se achavam na 
Azinheira solicitando o envio de suas rações, uma vez que se achavam longe de 
suas casas e ali não conhecem ninguém. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 70. 
 

71-  [ant. 1821, Março, 14] 
REQUERIMENTOS (2) [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Joaquim José 
Monteiro Torres], o primeiro, do oficial de serralheiro, Manuel Francisco, alegando 
ter já trabalhado na oficina de ferreiro do Arsenal Real da Marinha e, tendo-se 
afastado algum tempo, em razão de ter permanecido em sua terra devido ao 
falecimento de seu pai, solicita ser novamente admitido no mesmo Arsenal; o 
segundo, do ex-marinheiro de navios mercantes e de naus reais, Manuel Antônio 
do Nascimento, solicitando ser admitido no serviço do Troço ou na Casa das Velas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 71. 
 

72-  � [ant. 1821, Março, 15] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do oficial de carpinteiro de 
branco do Arsenal Real da Marinha, Veríssimo José, solicitando que seu filho, 
Veríssimo José, fosse admitido como aprendiz do ofício do pai no mesmo Arsenal; o 
segundo, de Manuel José de Sousa Guimarães, José Francisco da Silva Guimarães e 
outros comerciantes e caixas de navios da navegação do Brasil residentes na cidade 
do Porto, por seu procurador, Bento José da Cunha Viana, solicitando que também 
fosse aplicado no Porto o aviso régio, já obedecido no porto de Lisboa, de que os 
navios mercantes podiam sair para os portos do Brasil sem serem obrigados a levar 
degredados.   
Anexos: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 72. 
 

73-  [ant. 1821, Março, 20]  
REQUERIMENTO do piloto Manuel Pereira ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar, Joaquim José Monteiro Torres], solicitando o pagamento pelo seu serviço 
de pilotagem prestado ao bergantim “Treze de Maio”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 73. 
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74-  [ant. 1821, Março, 21] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do auditor geral da Marinha, 
desembargador Manuel Lopes de Figueiredo solicitando uma licença de cinquenta 
dias para tratar de questões urgentes em sua casa; o segundo, do fiel da Casa da 
Administração dos Órfãos Aprendizes do Arsenal Real da Marinha, Vicente Mártir 
Botelho, solicitando a atenção do rei [D. João VI] para o talento e habilidade no 
ramo da construção naval do aprendiz do Arsenal Real da Marinha, José Joaquim 
Ribeiro Pimenta, mas que fora levado para a Casa do Risco, onde não vinha 
desenvolvendo os seus estudos adequadamente. 
Anexos: anotação, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 74. 
 

75-  1821, Março, 31, [Lisboa] 
REQUERIMENTO do segundo tenente o Arsenal Real do Exército Manuel Leal 
Lobato ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Joaquim José Monteiro 
Torres] solicitando ser indenizado da quantia que lhe deviam dos gastos com 
fardamentos e fardetas no tempo em que foi sargento da Brigada Real da Marinha.  
Anexo: relação (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 75. 
 

76-  � [post. 1821, Março] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do escrivão do bergantim 
“Reino Unido”, Manuel Fernandes de Castro, afirmando ter acompanhado o rei na 
sua viagem do Rio de Janeiro para Lisboa, solicitando o hábito [da Ordem] de 
Cristo, alegando que todos os escrivães que tinham participado da mesma viagem 
haviam recebido essa mercê; o segundo, do escrivão da Real Armada, Manuel 
Joaquim Ferreira, e do comissário da mesma Armada, Gregório José Ribeiro, 
solicitando a mercê do hábito [da Ordem] de Cristo por terem acompanhado o rei 
na charrua “Orestes” na sua viagem para Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 76. 
 

77-  � 1821, Abril, 3 – [ant. 1821, Abril, 6] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do segundo tenente da 
Armada Real, ex-oficial da guarnição da charrua “São João Magnânimo”, Júlio 
Máximo Possidônio do Couto, solicitando os pagamentos que lhe eram devidos 
pois havia deixado no Rio de Janeiro seus soldos de terra e nada ainda recebera pela 
comissão da dita charrua; o segundo, de Manuel Jorge do Monte, filho de Josefa 
Maria, viúva do carpinteiro que fora da charrua “Santo Antônio Providência”, José 
Antônio do Monte, solicitando ser admitido no Arsenal Real da Marinha, pois, 
embora fosse já examinado como pedreiro, estava desempregado, por falta de 
obras.   
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 77. 
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78-  [ant. 1821, Abril, 4] 
REQUERIMENTO do marinheiro Policarpo José da Cruz ao [secretário de Estado 
da Marinha e Ultramar, Joaquim José Monteiro Torres], solicitando fosse ordenado 
ao Deputado Intendente da Real Junta da Fazenda da Marinha o pagamento que lhe 
era devido por seu trabalho na fragata “Pérola”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 78. 

 
79-  [ant. 1821, Abril, 6] – [ant. 1821, Abril, 7] 

REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do voluntário do regimento 
de Voluntários Reais de Milícias, Joaquim Xavier, alegando ter ficado 
impossibilitado de seguir no serviço militar em razão de ferimentos nas campanhas 
de defesa da pátria, solicitando ser provido em algum dos lugares de guarda da 
Repartição da Saúde; o segundo, do artífice de tanoeiro, Tomé Francisco, 
embarcado a bordo do bergantim “Tejo”, solicitando fosse passado para a fragata 
“Calíope”.  
Anexos: lembrete, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 79. 
 

80-  [ant. 1821, Abril, 12] – [ant. 1821, Abril, 14] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do partidista de aspirante a 
piloto, Jorge Jacques Salinas e Benavides, em nome de todos os partidistas, 
solicitando os pagamentos que lhes era devido correspondente ao segundo, terceiro 
e quarto quartéis do último ano; o segundo, de Maria Gertrudes Sesimbra, filha do 
falecido primeiro tenente da Armada Real, José Pedro Sesimbra, solicitando o 
pagamento do montepio que lhe ficara atribuído, após sua mãe ter contraído 
segundas núpcias.     
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 80. 
 

81-  [ant. 1821, Abril, 14] – [ant. 1821, Abril, 21] 
REQUERIMENTOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Joaquim 
José Monteiro Torres], o primeiro, de Alexandre Antônio de Sousa em nome dos 
oficiais da segunda classe da charrua “Príncipe Real” que, tendo já dado baixa há 
um mês, ainda não tinha sido pago do resto de seus salários; o segundo, do oficial 
da Oficina de Reparos do Arsenal Real da Marinha, Pedro Caetano da Silva, 
solicitando fosse solto e revertido ao dito Arsenal, pois fora preso para exercício de 
marujo, mas não tinha cometido crime algum e trabalhava no mesmo Arsenal.    
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 81. 
 

82-  1821, Abril, 27 
INFORMAÇÃO sobre a admissão de José Pinto da Silva no ofício de carpinteiro de 
casas no Arsenal Real da Marinha.   
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 82. 
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83-  1821, Maio, 4, Lisboa  
REQUERIMENTO de José Martins ao rei [D. João VI] solicitando fosse passado 
aviso ao inspetor [do Arsenal Real da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, para 
que esse atendesse aos seus reiterados pedidos para ser admitido na serralharia de 
Lima.  
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 83. 
 

84-  [ant. 1821, Maio, 5] 
REQUERIMENTO do escrivão do bergantim “Infante D. Miguel”, Pedro Inácio da 
Costa, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Joaquim José Monteiro 
Torres], solicitando sua atenção para a liquidação de suas contas, o que estava 
sendo preterido pelo pagamento das contas de outras embarcações que, entretanto, 
tinham sido apresentadas posteriormente às suas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 84. 
 

85-  [ant. 1821, Maio, 9] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do segundo oficial piloto de 
navio, Plácido José de Sousa, solicitando fosse ordenado que se lhe pagassem o 
resto do terceiro e do quarto quartéis de seus soldos; o segundo, dos oficiais da 
Secretaria da Junta da Saúde Pública, João Ricardo Fernandes Seara, José Frederico 
de Assis e Costa, João Vicente Cordeiro, José Pedro da Câmara e Ceslau do Espírito 
Santo Costa Freire, solicitando o pagamento de seus vencimentos, cuja efetivação 
sofreu com as mudanças havidas recentemente no governo, e consequentemente 
também na legislação.       
Anexo: lembrete, requerimentos, certidões, atestados.   
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 85. 
 

86-  � [ant. 1821, Maio, 16] – [ant. 1821, Maio, 18] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do primeiro piloto da fragata 
“Calipso” Tomé Joaquim Rodrigues Palavra solicitando sua mudança para a 
charrua “Príncipe Real”; o segundo, do segundo tenente da Armada Nacional e 
Real José Manuel Amém, solicitando que se lhe fosse permitido assentar praça 
interinamente na Contadoria da Marinha, enquanto aguardava a sua patente, que já 
havia solicitado junto à Corte no Rio de Janeiro. 
Anexo: requerimento.   
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 86. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

87-  � [ant. 1821, Maio, 21] – [ant. 1821, Maio, 29] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do mestre do ofício de 
ferreiro Tomé Joaquim da Ascenção solicitando ser admitido como aparelhador ou 
contramestre a Oficina de ferreiros do Arsenal Real da Marinha; o segundo, do 
segundo tenente da Armada Nacional e Real, Torcato José Marques, solicitando ser 
assentado interinamente enquanto não chegava a confirmação da sua patente do 
Rio de Janeiro e assim poder receber seus vencimentos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 87. 
 

88-  [ant. 1821, Maio, 29] – 1821, Junho, 7 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, de Maria Rita, viúva do 
mestre da fragata “Andorinhas”, Elias José dos Reis, solicitando o pagamento de 
sua pensão, atrasada há 13 meses; o segundo, do soldado da Primeira Companhia 
da Brigada Real da Marinha, Manuel Coelho de Andrade e Silva, solicitando uma 
esmola para o seu sustento, uma vez que se achava incapaz para o serviço por 
motivos de saúde, como comprovaram os cirurgiões da dita Brigada.  
Anexo: atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 88. 
 

89-  � [ant. 1821, Junho, 15] – [ant. 1821, Junho, 18] 
REQUERIMENTOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Joaquim 
José Monteiro Torres], o primeiro; do marinheiro da nau São Sebastião, preso, 
Manuel José, solicitando ser solto, para tratar de sua saúde, já que obtivera, no Rio 
de Janeiro, baixa de marinheiro das embarcações de guerra por ser portador de 
moléstia incurável; o segundo, do habilitado pelo curso da Aula de Comércio, 
Teodoro José da Costa, solicitando ser admitido como praticante supranumerário 
da Contadoria da Marinha. 
Anexos: título de habilitação, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 89. 
 

90-  [ant. 1821, Julho, 3] – [ant. 1821, Julho, 10] 
REQUERIMENTOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Joaquim 
José Monteiro Torres], o primeiro, das filhas da falecida viúva Vitorina Maria, 
Maria Claudina Veloso e Rosa de Viterbo Veloso, reclamando a pensão que a mãe 
recebia por conta dos serviços de seu filho; o segundo, do soldado da Sexta 
Companhia da Primeira Divisão do Departamento da Brigada Real da Marinha, 
Manuel Martins, solicitando não receber castigo por não se ter apresentado ao seu 
Regimento em Campo Maior pois ficara doente, tendo sido internado no Hospital 
Real do Espírito Santo na vila de Setúbal e dali foi transferido para o Hospital Real 
de São José em Lisboa, conforme atestam o passaporte e a carta de guia anexos.   
Anexos: passaporte, carta de guia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 90. 
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91-  [ant. 1821, Julho, 12] – [ant. 1821, Julho, 18] 
REQUERIMENTOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Joaquim 
José Monteiro Torres], o primeiro, do marinheiro da nau “São Sebastião”, preso, 
vindo de Bengala, Manuel Antônio Pereira, solicitando autorização para 
desembarcar, indo tratar de sua saúde e cuidar de sua mãe, da qual era o único 
filho; o segundo, do soldado da Primeira Companhia da Brigada Real da Marinha, 
João Martins, solicitando sua demissão do serviço real por já estar muito cansado e 
ter a família para cuidar.   
Anexo: certidão 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 91. 
 

92-  [ant. 1821, Julho, 20]  
REQUERIMENTOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Joaquim 
José Monteiro Torres], o primeiro, de Manuel Joaquim, pai do marinheiro preso a 
bordo do brigue “Tejo”, Antônio Joaquim, solicitando fosse demitido do serviço das 
embarcações e sentasse praça de voluntário, para assim poder cuidar de seus pais 
de avançada idade; o segundo, do soldado da Oitava Companhia do Regimento de 
Voluntários Reais de Milícias, Vitorino dos Santos, explicando que havia saído de 
sua corporação para ir servir em embarcações de guerra e também para poder 
exercer seu ofício de fabricante de seda e achando-se atualmente em Lisboa a bordo 
do brigue “Providência”, mas tendo tomado conhecimento do indulto aos 
desertores e desejando volta ao antigo posto, solicita que fosse ordenado ao 
comandante do brigue que o entregasse ao seu Regimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 92. 
 

93-  [ant. 1821, Julho, 31] – [ant. 1821, Agosto, 2] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do sargento da Quarta 
Companhia do Segundo Batalhão da Legião Nacional das Necessidades, Manuel de 
Moura, solicitando o posto de cabo da ponte do Arsenal Nacional da Marinha; o 
segundo, de Vicente Parreira Nunes solicitando ser admitido como aluno da 
Secretaria de Construção. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 93. 
 

94-  [ant. 1821, Agosto, 9] – [ca. 1821] 
REQUERIMENTOS (2) ao [secretário da Regência do Reino e da Marinha, Francisco 
Maximiliano de Sousa], o primeiro, de Maria da Piedade, cujo marido, André 
Nicolau, se acha preso na nau “São Sebastião”, solicitando uma esmola para seu 
sustento; o segundo, do capitão de infantaria Luís Diogo Leite que, por achar-se em 
Lisboa por causa de seus problemas com o [secretário do Conselho Ultramarino], 
[Francisco de Borja Garção] Stockler, não pode apresentar-se ao seu Regimento, 
conforme fora convocado, por falta de meio, solicitando, por isso, que ele fosse 
considerado “em diligência ”, podendo assim regressar imediatamente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 94. 
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95-  [ant. 1821, Agosto, 30] 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Ilha Terceira, o tenente ajudante Francisco José 
da Cunha, os alferes de infantaria José Antônio da Silva e Raimundo Clemente 
Borges, o tenente de infantaria, Agapito Pamplona Rodovalho, o cirurgião mor Luís 
de Oliveira Viana e o segundo tenente Luís de Barcelos Mirem ao [secretário da 
Regência do Reino e da Marinha, Francisco Maximiliano de Sousa] solicitando 
fossem admitidos a bordo da embarcação de guerra que ia partir para aquela Ilha.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 95. 
 

96-  1821, Agosto, 13 
REQUERIMENTO do aluno do primeiro ano da Academia Real da Marinha, Pedro 
Antônio da Silva, ao rei [D. João VI] solicitando fosse passado aviso que lhe 
permitisse repetir seu exame, pois não se saíra bem no primeiro que fizera.   
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 96. 
 

97-  [ant. 1821, Agosto, 23] – [ant. 1821, Agosto, 30] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do ex-oficial de latoeiro de 
folha branca no Arsenal Real da Ribeira das Naus, José Pinto de Moraes, que ali 
trabalhara por 24 anos e tendo sido despedido no tempo das invasões francesas 
solicitava retomar o seu ofício no mesmo Arsenal; o segundo, de José Maria 
solicitando ser admitido como aprendiz de carpinteiro de machado, alegando a 
pobreza de seus pais.  
Anexos: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 97. 
 

98-  1821, Setembro, 20  
REQUERIMENTO do ex-soldado da Sexta Companhia do Regimento de Infantaria 
Número Um, Marcelino Henriques ao rei [D. João VI] solicitando ser nomeado para 
guarda da noite da Real Obra da Cordoaria, alegando a prioridade prometida para 
aqueles que tinham lutado nas guerras recentes. 
Anexos: lembrete, atestado (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 98. 
 

99-  1821, Setembro, 25, Lisboa 
REPRESENTAÇÃO dos marinheiros e grumetes da guarnição da fragatinha 
“Lealdade” ao rei [D. João VI] solicitando licença para irem à terra quando o serviço 
não exigisse que estivessem a bordo.  
Anexos: lembrete, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 99. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

100-  [ant. 1821, Setembro, 26] – [ant. 1821, Outubro, 2] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do capitão tenente da 
Armada Nacional e Real, Pedro Antônio Pusich, alegando já ter concluído o Curso 
Matemático da Academia dos Guardas Marinhas e julgando necessário a todo 
militar ter o conhecimento de fortificações, solicita licença para matricular-se no 
primeiro ano de Fortificação; o segundo, do cadete do Batalhão de Caçadores 
Número Um, Pedro de Brito Rebelo, solicitando licença para frequentar os estudos 
da Academia Real da Marinha.   
Anexo: certificado (traslado).  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 100. 
 

101-  [ant. 1821, Outubro, 19] – [ant. 1821, Outubro, 30] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do lavrador Manuel Ferreira 
da Rocha, alegando as moléstias que adquirira quando soldado da Quinta 
Companhia do Regimento de Milícias de Setúbal, não podendo pois dar conta do 
trabalho na agricultura, solicita que seu único filho ficasse isento do serviço militar 
para poder ajudá-lo; o segundo, do aspirante de guarda marinha, Pedro Maria de 
Sousa Soares de Castelo Branco, solicitando fazer um novo exame no primeiro ano 
do Curso Matemático da Academia da Marinha pois não se saíra bem no primeiro, 
tendo alegado “acanhamento e perturbação”. 
Anexos: requerimentos, certidão, atestado.    
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 101. 
 

102-  [ant. 1821, Novembro, 21] 
REQUERIMENTO do soldado do Regimento de Infantaria Número Treze, Pedro 
Silvério de Freitas, ao rei [D. João VI], alegando a incompreensão do lente da 
Academia Nacional da Marinha que recusara sua matrícula, afirmando ter 
terminado o prazo, quando havia uma ordem real em contrário, solicita fosse 
passado aviso ao referido lente para aceitar sua matrícula. 
Anexo: aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 102. 
 

103-  1821, Novembro, 29, Queluz 
PORTARIA transmitindo a ordem real pela Secretaria de Estado da Marinha que a 
Junta da Fazenda deferisse o requerimento anexo do comissário de número das 
naus da Armada Nacional, José Pereira de Araújo, pelo qual solicitava a anulação 
da nomeação de um extranumerário para comissário da nau “D. João Sexto”, 
passando a ser ele, o nomeado para aquele posto. 
Anexos: requerimentos, lembrete, certidão.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 103. 
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104-  [ant. 1821, Dezembro, 19] 
ABAIXO-ASSINADO dos oficiais do Conselho do Almirantado dirigido ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Joaquim José Monteiro Torres], 
expondo sua dificuldade em cumprir as ordens reais e as resoluções do Conselho 
do Almirantado relativas ao pagamento de seus soldos, chamando a atenção para o 
fato de terem sido pagos em datas muito atrasadas relativamente ao outros 
funcionários da Fazenda.  
Anexos: informação, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 104. 
 

105-  [ca. 1821] 
REQUERIMENTOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Joaquim 
José Monteiro Torres], o primeiro, do marinheiro da fragata “Pérola”, Pedro da 
Costa, solicitando que se ordenasse ao deputado intendente da Real Junta da 
Fazenda da Marinha que lhe fosse pago o restante da liquidação de suas contas; o 
segundo, do oficial de carpinteiro de machado, José Pedro, alegando seu 
despedimento do Arsenal Real da Marinha, sem que lhe fossem explicadas as 
causas, solicitando ser novamente admitido.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 105. 
 

106-  [post. 1821] 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais embarcados a bordo da escuna Ninfa, o primeiro-
oficial piloto Manuel Antônio Correia Portugal, o mestre Antônio dos Santos, o 
contramestre José Tomás e o carpinteiro Paulo Joaquim da Cruz ao [secretário de 
Estado da Marinha e Ultramar, Joaquim José Monteiro Torres] solicitando o 
pagamento dos vencimentos em atraso, sobre os quais já haviam feito outros 
requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 106. 
 

107-  [post. 1821] 
REQUERIMENTOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Joaquim 
José Monteiro Torres], o primeiro, dos oficiais embarcados a bordo da escuna 
“Ninfa”, o primeiro-oficial piloto Manuel Antônio Correia Portugal, o mestre 
Antônio dos Santos, o contramestre José Tomás e o carpinteiro Paulo Joaquim da 
Cruz, solicitando serem pagos de vencimentos atrasados sobre os quais já haviam 
feito outros requerimentos; o segundo, do piloto examinado da barra de Lisboa, 
Manuel Gomes, cobrando a pilotagem que efetuou na entrada do brigue de guerra 
“Três de Maio” na barra de Lisboa.   
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 107. 
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108-  [post. 1821] 
REQUERIMENTO de Maria Elena da Conceição da Costa, seu irmão Francisco 
Damazo Ferreira e seis sobrinhos, filhos de Joaquim Eugênio Ferreira, todos 
herdeiros do escrivão da Intendência da Marinha, Antônio Tomás de Aquino 
Ferreira, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Joaquim José Monteiro 
Torres], solicitando o pagamento do que aquela repartição devia-lhes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 108. 
 

109-  [post. 1822] 
REQUERIMENTO ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Manuel Inácio 
Pamplona Corte Real] a respeito do requerimento dos oficiais da Fazenda efetivos 
das diferentes repartições da Marinha no qual pretendiam ser igualados, em 
pagamento, aos oficiais efetivos do corpo da Marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 109. 
 

110-  [ant. 1824, Janeiro, 3]  
REQUERIMENTO do secretário da Academia Real da Marinha, José Lúcio Correia 
de Sousa, ao rei [D. João VI], solicitando que lhe devolvessem os documentos que 
tinham ido anexados ao requerimento pelo qual solicitava a sua aposentadoria. 
Anexos: lembrete, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 110. 
 

111-  1824, Março, 20, Vigo 
ESCRITO de Leopoldo Menendes a João Pedro Nolasco da Cunha sobre os 
problemas havidos com a charrua “Leconia” no porto de Vigo.    
Anexos: declaração (cópia), termo (cópia).  
Obs.: doc. em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 111. 
 

112-  1824, Maio, 1, Setúbal 
OFÍCIO do major comandante da Torre de Outão da barra de Setúbal, Vicente 
Ferreira de Saldanha, ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, [conde de 
Subserra, Manuel Inácio Pamplona Corte Real] remetendo os mapas das entras e 
saídas das embarcações mercantes que entraram no porto de Setúbal de 16 a 30 de 
abril daquele ano.  
Anexos: mapas.   
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 112. 
 

113-  1824, Setembro, 6, Lisboa 
RECIBO passado por Gregório Tito Martins Neto declarando ter recebido do oficial 
maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, comendador Manuel José 
Maria da Costa e Sá, dois documentos originais, um assinado pelo visconde de 
Sousel [Antônio José de Miranda Henriques da Silveira de Albuquerque de Mexia 
Leitão e Melo] e outro pelo cirurgião mor Antônio Lopes de Abreu.  
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 113. 
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114-  [ant. 1825, Janeiro, 25] 
OFÍCIO da mulher do tenente coronel Pais, Catarina de Castro Pais, ao [secretário 
de Estado da Marinha e Ultramar, conde de Subserra, Manuel Inácio Pamplona 
Corte Real] pedindo-lhe que deferisse o “memorial incluso”. 
Anexos: lembrete, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 209, pasta 114. 
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AHU_CU_Reino 
Reino, Cx 210 (1818 - 1821) 
19 pastas descritas  
Assuntos: solicitações de cargos no serviço público ou postos militares; equipamento e 
abastecimento de embarcações da Marinha Real; movimentação naval e ocorrências com 
embarcações, tanto as que se achavam junto à costa como as que estavam distantes de 
Portugal; movimentação do correio marítimo; madeira para construção naval. 
 

1-  ����1818, Outubro, 27 – 1820, Maio, 27 
AVISOS (cópias) (12) concernentes aos requerimentos de Maria Paulina Ferreira de 
Carvalho solicitando o pagamento de montepio; de Cândida Maria Sergia 
Paganini, que solicitava requerendo metade do soldo de seu defunto marido; de 
Raimundo Idelfonso da Silva, solicitando ser comissário de número de nau; de 
Antônio José Previsto que solicitava aumento de seu vencimento como fiel do 
armazém dos mantimentos do Arsenal Real da Marinha; de Margarida Inocência 
Ferreira solicitando o montepio concernente a seu falecido irmão; dos deputados 
da Real Junta da Fazenda da Marinha solicitando requerendo ordenado igual aos 
conselheiros do Almirantado; do capitão-de-fragata Pedro da Silva requerendo 
assentamento de praça para seus 2 filhos como aspirantes guardas marinhas; de 
Cipriano José de Faria e Fernando Antônio Pinheiro, ambos requerendo serem 
voluntários efetivos da Armada Real; do soldado nobre da brigada Real da 
Marinha, Luís Maria de Figueiredo, solicitando ser guarda marinha; do correio da 
secretaria de estado da Marinha e Ultramar, Vicente Pedro da Silva, requerendo 
uma gratificação; do 1º tenente da Brigada Real da marinha do destacamento de 
Lisboa, João Guedes de Quinhões da Silveira, requerendo ir para um regimento de 
artilharia do Rio de Janeiro; do mestre do navio Pernambucana, José de Sousa 
Carvalho, requerendo ser provido no lugar de guarda-mor do lastro da cidade do 
Porto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 210, pasta 1. 
 

2-  1819, Janeiro, 25 – 1820, Janeiro, 25 [Lisboa] 
RELAÇÕES (4) de material necessário para a fragata Calipso, utensílios de 
carpintaria, de artilharia, de munições, de panos, cordas e linhas; de dinheiro para 
pagamento de soldo e relação do número de tropas e de marinhagem da mesma 
fragata, que falta para completar a tripulação, incluindo os doentes e os desertores.  
AHU_CU_Reino, Cx. 210, pasta 2. 
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3-  ����1819, Janeiro, 26 – Julho, 27, Lisboa 
CONSULTAS (4) ao rei [D. João VI], sendo a 1ª, a 2ª, a 4ª, a 5ª, a 6ª, da Junta da 
Saúde Pública, a 1ª, sobre a nomeação de Francisco José de Carmo para coveiro das 
freguesias do distrito de Almada e a oposição dos párocos daquelas freguesias á 
essa nomeação; a 2ª, expondo a razão pela qual tinham sido admitidos para 
descarga os navios gregos e russos, sem a apresentação dos devidos documentos; a 
3ª, do Conselho do Almirantado sobre o requerimento de Cipriano José de Faria 
solicitando ser nomeado voluntário da Armada Real numa viagem ao Rio de 
Janeiro; a 4ª, remetendo informações dadas pelo conselheiro provedor mor.  
Anexo: consultas, representação, certidão, ofícios, relações, decreto (cópia), 
consulta (registro), lembrete, informações, exposição. 
AHU_CU_Reino, Cx. 210, pasta 3. 
 

4-  1819, Abril, 20 – 1820, Junho, 6 [Lisboa] 
CARTAS (3) ao rei [D. João VI], a 1ª, do capitão-de-mar-e-guerra graduado 
comandante da fragata Calipso, José Maria Vieira [da Silva], relatando a sua 
viagem, juntamente com o bergantim Tejo, apresentando a lista das embarcações 
inglesas e espanholas que encontrou; a 2ª, de Manuel Lopes de Figueiredo sobre 
um requerimento do soldado da Brigada Real da Marinha, Domingos Pires; a 3ª, 
do capitão da fragata Lealdade, Diogo Luís Pereira de Sousa, sobre o destacamento 
de soldados da Brigada Real da Marinha que leva na sua fragata. 
Anexo: mapas, relação, alvará. 
AHU_CU_Reino, Cx. 210, pasta 4. 
 

5-  [1819, Julho, 5, Lisboa] 
INFORMAÇÃO a respeito do recrutamento de um marujo dada pelo encarregado 
dos negócios da Alemanha [em Portugal], conde de Bombelles.  
AHU_CU_Reino, Cx. 210, pasta 5. 
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6-  ����1820, Janeiro, 5 – 28 [Lisboa] 
OFÍCIOS (9) ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende], o 1º, o 2º, o 5º e o 6º, do capitão-de-fragata graduado comandante da 
fragata/corveta Princesa Real, José Xavier Bressane Leite, sucessivamente, 
elogiando o serviço e o patriotismo de seus marinheiros; solicitando a entrega de 
seus marujos que se encontravam na nau Vasco da Gama; sobre seus esforços de 
reunir o comboio que se estava dispersando para melhor poder se defender e 
avisando ter-se feito à vela com os demais navios; o 3º, do capitão tenente 
comandante do bergantim Tejo, João de Fontes Pereira de Melo, comunicando que 
os iates que deveriam acompanhar a sua embarcação não o podiam fazer no dia 
aprazado por falta de gente suficiente; o 4º e o 9º, do capitão tenente comandante 
do bergantim Audaz, João da Costa Carvalho, sucessivamente, sobre as 
providências para se combater os ratos nas embarcações, medidas também a serem 
tomadas nas do Rio de Janeiro e enviando a relação dos componentes da guarnição 
que sairá do Rio de Janeiro a bordo do seu bergantim; o 7º, do capitão tenente 
comandante do bergantim D. Miguel, D. Francisco de Sousa Coutinho, 
sucessivamente anunciando sua chegada e explicando suas dificuldades, as avarias 
e falta de mantimentos que não lhe permitiram permanecer na Ilha da Madeira, às 
ordens do seu governador, como lhe fora ordenado; o 8º, do tenente comandante 
da escuna Leopoldina, Sebastião José Batista, sobre sua vinda do Rio de Janeiro, 
trazendo malas do Correio e sua volta para a mesma cidade, pela Ilha da Madeira, 
Pernambuco e Bahia; Anexo: relações, mapas, ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 210, pasta 6. 
 

7-  ����1820, Janeiro, 30 – 31, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende], sendo o 1º, de Francisco Maximiliano de Sousa solicitando licença 
para prolongar sua estada em Lisboa, em virtude do falecimento de sua mãe; o 2º, 
do capitão-de-mar-e-guerra graduado comandante da fragata Calipso, José Maria 
Vieira [da Silva], enviando lista dos marinheiros e grumetes que entrariam a bordo 
no Rio de Janeiro; o 3º, do capitão-de-fragata comandante da fragata Vênus, Diogo 
Luís Pereira de Sousa, relatando sua passagem por diversos portos do Brasil e 
enviando cópias dos ofícios trocados com os governadores daquelas capitanias. 
Anexo: mapa, ofícios (cópias), relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 210, pasta 7. 
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8-  ����1820, Fevereiro, 2 – 27 [Lisboa] 
OFÍCIOS (9) ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende], o primeiro e o oitavo, do capitão tenente comandante do bergantim 
Reino Unido, Theodore de Beaurepaire, respectivamente, descrevendo sua viagem 
desde o Rio de Janeiro, passando por Pernambuco e comunicando ser insuficiente 
o destacamento da Brigada real que tinha a bordo; o segundo, do capitão-de-
fragata comandante da fragata Vênus, Diogo Luís Pereira de Sousa, enviando as 
relações dos mantimentos existentes à borda daquela fragata; o terceiro e o sétimo, 
do capitão tenente comandante do bergantim Audaz, João da Costa Carvalho, 
respectivamente sobre sua chegada aos Açores e ao fato de ter mandado internar 
alguns de seus tripulantes no Real Hospital da Marinha na cidade de Angra e 
sobre o abastecimento do bergantim para que possa largar, faltando apenas a 
lenha; o quarto, do capitão tenente comandante da nau São Sebastião, Tomás 
Camilo da Costa de Macedo, declarando ter passado mostra de armamento com o 
resto da guarnição da fragata Vênus; o quinto, do capitão de mar-e-guerra 
graduado comandante da fragata Calipso, José Maria Vieira [da Silva], relatando 
de sua viagem acompanhando o iate São Miguel; o sexto, do capitão tenente 
comandante do bergantim Tejo, João de Fontes Pereira de Melo, relatando sua 
viagem pela costa de Portugal, tendo encontrado várias embarcações, inclusive as 
que chegavam do Brasil; o nono, do primeiro-tenente comandante do 
bergantim/correio marítimo 13 de Maio, Manuel Pedro de Carvalho, 
encaminhando mapa do estado atual da sua guarnição. 
Anexo: mapas, ofícios (cópias), relação, informações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 210, pasta 8. 
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9-  ����1820, Março, 1 – 27 [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende], o 1º, do primeiro tenente comandante do bergantim/correio 
marítimo 13 de Maio, Manuel Pedro de Carvalho, sobre a falta de acomodações 
naquela embarcação, já que para poder transportar a família do capitão Moreira, 
teve de ceder seus aposentos; o 2º, do capitão tenente comandante do bergantim 
Reino Unido, Theodore de Beaurepaire, explicando porque não seria vantajoso ir 
primeiro à Ilha de Boa Vista; o 3º, do capitão tenente comandante do bergantim D. 
Miguel, D. Francisco de Sousa Coutinho, explicando o atraso de sua partida, uma 
vez que a botica ainda não estava completa; o 4º, do capitão de fragata graduado 
comandante da fragata/corveta Princesa Real, José Xavier Bressane Leite, que se 
achava em Pernambuco, relatando sua viagem, o tempo que fez, as embarcações 
que encontrou, inclusive a de corsários, afirmando que em tudo a sua guarnição 
portou-se muito bem; o 5º, do capitão-de-mar-e-guerra graduado comandante da 
fragata Calipso, José Maria Vieira [da Silva], sobre os soldados de sua guarnição 
que se achavam presos; o 6º, do capitão tenente comandante da nau São Sebastião, 
Tomás Camilo da Costa de Macedo, solicitando remédios para reabastecer a botica 
da sua embarcação, enviando a respectiva lista.  
Anexo: lembretes, relações, ofícios, ofícios (cópias), boletim do telégrafo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 210, pasta 9. 
 

10-  ����1820, Abril, 29 – Maio, 21, [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende], do 1º ao 4º, do capitão tenente comandante da escuna Constância, 
Luís Antônio de Almeida Macedo, informando respectivamente sobre as suas 
atividades nas costas próximas a Lisboa e a Cascais, designando ter conduzido um 
preso e doentes que foram devidamente encaminhados, assim como informou 
sobre as ordens que expediu à galera Carlota, vinda do Maranhão; sobre ter sido 
informados sobre o aparecimento de corsários que, abordados, o negaram, 
declarando serem de bandeira inglesa; relatando suas atividades na costa, 
inclusive o ter abordado uma galeota dinamarquesa; sobre o aparecimento de três 
corsários, a saber, um bergantim, uma chalupa e uma escuna, que se declararam 
ingleses; o 5º, do capitão-de-fragata e comandante do bergantim Providência, João 
Vitor Jorge, relatando sua viagem desde o Pará até Lisboa, tendo trazido uma carta 
do governador daquela capitania para o destinatário; o 6º, do capitão-de-mar-e-
guerra graduado comandante da fragata Calipso, José Maria Vieira [da Silva], 
sobre deserções e avarias na sua embarcação antes da sua partida.  
Anexo: mapas, informações, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 210, pasta 10. 
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11-  1820, Junho, 6 – 25, [Lisboa] 
OFÍCIOS (8) ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende], o 1º, do capitão-de-fragata e comandante do bergantim Providência, 
João Vitor Jorge, sobre o requerimento do marinheiro daquele bergantim, 
Agostinho Coelho; o 2º, do capitão da fragata Lealdade, Diogo Luís Pereira de 
Sousa, encaminhando o mapa da mostra do estado do armamento daquela fragata; 
o 3º e o 5º, do capitão-de-mar-e-guerra graduado comandante da fragata Calipso, 
José Maria Vieira [da Silva], um sobre a perseguição de uma corveta ao bergantim 
Santo Antônio Realista; o 4º, de Antônio Félix da Fonseca enviando a relação do 
que faltava para o abastecimento da corveta Lealdade o outro, sobre remetendo 
um ofício; o 6º, do capitão tenente comandante do bergantim Tejo, João de Fontes 
Pereira de Melo, sobre as providências tomadas pelo intendente da Marinha em 
relação á entrega dos mantimentos àquele bergantim; o 7º, do comandante da 
escuna Ninfa, João José Fernandes de Andrade, declarando que 4 de seus soldados 
e um cabo de esquadra não haviam se apresentado na mostra que fizera naquela 
manhã; o 8º, do capitão tenente comandante da escuna Constância, Luís Antônio 
de Almeida Machado, informando sobre a grave doença do grumete da sua 
embarcação, João Lourenço.  
Anexo: mapa, relação, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 210, pasta 11. 
 

12-  ����1820, Julho, 1 – 18, [Lisboa] 
OFÍCIOS (7) ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende], o 1º, 3º, 4º, do capitão de fragata e comandante do bergantim 
Providência, João Vitor Jorge, sucessivamente sobre informando sobre os navios 
que partiriam em comboio, sobre os que se destinavam ao Rio de Janeiro e a China 
e dando informações sobre um jamaicano de nome Roble Bento que lhe fora 
remetido da nau Vasco da Gama; o 2º e o 5º, do capitão de fragata graduado 
comandante da fragata/corveta Princesa Real, José Xavier Bressane Leite, em um, 
informando ter feito a inspeção e não ter encontrado corsários ou piratas e no 
outro, não ter constatado novidades relativamente ás embarcações avistadas; o 6º, 
do capitão-de-mar-e-guerra graduado comandante da fragata Calipso, José Maria 
Vieira [da Silva], solicitando o pagamento de seus oficiais e tripulação pois tinham 
suas famílias no Rio de Janeiro; 7º, do tenente comandante da escuna Leopoldina, 
Sebastião José Batista, informando que ainda não havia partido do porto em razão 
do vento.  
Anexo: mapas, ofício (cópia), ofícios, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 210, pasta 12. 
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13-  1820, Julho, 10, [Lisboa] 
TERMO DE JURAMENTO feito na secretaria da Real Junta do Comércio, 
Agricultura, Fábricas e Navegação pelo qual Sebastião José Leite declarava ser 
senhorio do iate Santo Antônio Vigilante, de construção portuguesa e que o 
arrematara no depósito público, com a denominação de Boaventura, sendo seu 
mestre Vitoriano Francisco Coelho, não tendo nele qualquer interesse estrangeiro. 
Anexo: instrumento de justificação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 210, pasta 13. 
 

14-  1820, Julho, 17 – 1821, Maio, 24, [Lisboa]  
CONSULTAS (6), a 1ª, da Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e 
Navegação, a 2ª, sobre os requerimentos dos mestres dos barcos e iates que fazem 
a navegação costeira e dos mestres dos barcos de pescadores; a 3ª, apresentando as 
propostas relativas às contas do congresso da saúde pública e da câmara da cidade 
do Porto; a 4ª, da Junta Real da Fazenda dos Arsenais Reais do Exército solicitando 
ordens para procederem o corte de madeira dos Reais Pinhais de Leiria necessária 
às obras e construções; a 5ª, da Real Junta do Comércio sobre os editais de 
convocação das pessoas que tivessem navios que desejassem aproveitar o comboio 
da fragata Pérola; a 6ª, da Real Junta da Fazenda da Marinha sobre a pretensão de 
Joaquim dos Ramos de vender sua madeira de carvalho de Santarém para a 
construção de embarcações de guerra. 
Anexo: consulta (cópia), certidão, ofícios, requerimentos, formulário, ofício (cópia), 
lembrete, auto de congresso, edital (doc. impresso). 
AHU_CU_Reino, Cx. 210, pasta 14. 
 

15-  1820, Julho, 19 – 30, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende], o 1º e o 3º, do capitão tenente comandante da escuna Constância, 
Luís Antônio de Almeida Macedo, informando que ainda não havia partido do 
porto em razão do vento e o outro ofício, dando conta der movimentos de navios, 
inclusive sobre embarcações argelinas em Gibraltar; o 2º, do capitão da fragata 
Lealdade, Diogo Luís Pereira de Sousa, sobre movimento de embarcações e 
vigilância contra corsários, informando que dava continuidade a sua missão de 
vigiar desde a Ericeira ao Cabo Espichel, declarando que não tinham sido 
avistados naqueles dias; o 4º, do capitão da fragata Lealdade, Diogo Luís Pereira 
de Sousa, declarando ter vigiado a costa, falado a 15 embarcações e não ter 
encontrado corsários nem piratas.  
Anexo: mapas, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 210, pasta 15. 
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16-  1820, Julho, 29, Lisboa 
CARTA de Manuel Lopes de Figueiredo ao rei [D. João VI] sobre o requerimento 
de Teresa Maria de Jesus. 
Anexo: requerimento, instrumento de justificação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 210, pasta 16. 
 

17-  ����1820, Agosto, 7 – 26, [Lisboa] 
OFÍCIOS (10) ao [governador do Reino, secretário da Marinha e Ultramar e dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], conde da Feira, [D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], o 1º, do capitão de mar e guerra 
graduado comandante da fragata Calipso, José Maria Vieira [da Silva], sobre o 
requerimento do guarda marinha João Paulino Vieira que fora promovido a 
segundo tenente da Armada Real; o 2º, do [intendente do Arsenal da Marinha], 
Carlos [Félix Geraldes] May, informando sobre o requerimento de Henrique Carlos 
da Conceição que queria ser admitido como aprendiz de carpinteiro de machado; o 
3º, o 4º, do primeiro tenente comandante do bergantim/correio marítimo 13 de 
Maio, Manuel Pedro de Carvalho encaminhando o mapa da sua guarnição, o 5º, o 
6º, e o 7º, do capitão de fragata comandante da fragata Vênus, Diogo Luís Pereira 
de Sousa, encaminhando mapas da guarnição e avisando sobre a não presença de 
corsários e piratas; o 8º, do capitão tenente comandante do brigue Infante D. 
Miguel, D. Francisco de Sousa Coutinho, sobre a equipagem de sua embarcação, 
que inclui marinheiros do Brasil; o 9º, do capitão-de-fragata comandante da fragata 
Vênus, João Maria Vieira, comunicando não poder transportar mais indivíduos por 
não ter mais acomodações, mas que poderia levar mais baús de sedas da Real 
Fábrica; o 10º, do capitão-de-fragata e comandante do bergantim Providência, João 
Vitor Jorge, encaminhando a lista dos índios da capitania do Pará que serviam no 
bergantim Providência. 
Anexo: lembretes, ofícios (cópia), mapa, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 210, pasta 17. 
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18-  1820, Setembro, 5 – 25, [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) ao [governador do Reino, secretário da Marinha e Ultramar e dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], conde da Feira, [D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], o 1º e o 2ª, do capitão-de-mar-e-guerra 
graduado comandante da fragata Calipso, José Maria Vieira [da Silva], um sobre a 
partida da escuna que iria comboiar bergantins para o Pará; outro, sobre a troca de 
marinheiros napolitanos por algarvios no navio São Nicolau; o 3º, do capitão de 
mar-e-guerra comandante da fragata Pérola, Manuel de Vasconcelos Pereira de 
Melo, sobre a mostra do armamento daquela fragata; o 4º, do capitão tenente 
comandante do bergantim Tejo, João de Fontes Pereira de Melo, comunicando 
informações do bergantim Infante D. Miguel sobre notícias trazidas por uma 
escuna inglesa na cidade do Porto; o 5º, do capitão da fragata Lealdade, Diogo Luís 
Pereira de Sousa, dando informações sobre o movimento das embarcações na barra 
do porto de Lisboa. 
Anexo: mapas, ofícios, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 210, pasta 18. 
 

19-  ����1820, Outubro, 8 – Novembro, 4, [Lisboa] 
OFÍCIOS (5), sendo os 3 primeiros ao [governador do Reino, secretário da Marinha 
e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], conde da Feira, [D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], e os 2 últimos, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, tenente general] Matias 
José Dias Azedo, o 1º, o 2, o 3º, do capitão de mar-e-guerra comandante da fragata 
Pérola, Manuel de Vasconcelos Pereira de Melo, um, encaminhando o mapa da 
marinhagem da sua fragata, outro, acusando ter sido obrigado a fundear defronte 
ao convento de Belém por falta de vento para sair da barra, outro, remetendo 
relação dos navios que tem pedido a conduta da sua fragata e avisando a mudança 
do vento, podendo pois partir; o 4º, do capitão tenente comandante do bergantim 
Tejo, João de Fontes Pereira de Melo, comunicando a entrega de dinheiro à 
Administração do Correio Geral; o 5º, do capitão de fragata e comandante da 
charrua Príncipe Real, Joaquim Manuel Mendes, sobre a ordem de se fazer á vela 
para o Rio de Janeiro e enviando a relação das pessoas transportadas pela sua 
charrua, tanto passageiros, como oficiais, cirurgiões, contra mestre, carpinteiros, 
capelão, escrivão e marinheiros algarvios.        
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 210, pasta 19. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 214 (1693-1808) 
39 pastas descritas. 
Assuntos: papéis diplomáticos dos ministros de Portugal em Roma, Madri, Nápoles e 
Londres; documenos eclesiásticos; expulsão dos jesuítas, impostos para os navios; invasão 
espanhola; presos do Reino, navios estrangeiros, comércio no ultramar, demarcação de 
fronteiras no Brasil, espanhóis no Rio Grande do Sul, pólvora, minerais, pedidos de militares. 
 

1-  [post. 1693] 
LEMBRETES do formulário das provisões que se passaram em Portugal quando 
“governou” a rainha da Grã-Bretanha, [D. Catarina]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 1. 
 

2-  1729, Março-1798, Dezembro, 27, Roma 
MEMÓRIAS, BULAS, BREVES PAPAIS e outros documentos eclesiásticos (27) 
sobretudo do pontificado de Clemente XIII (1758-1769) com o qual Portugal teve a 
questão em torno da expulsão dos jesuítas. 
Obs.: documentos em latim e italiano, e alguns com selos armoriados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 2. 
 

3-  1730, Junho, 6-Agosto, 8, Gênova 
OFÍCIOS (5) do padre jesuíta Francesco Zambini ao embaixador de Portugal junto 
a Santa Sé, conde das Galveias, André de Melo e Castro, aludindo ao conclave que 
se realizava em Roma e dando notícias sobre assuntos eclesiásticos. 
Obs.: documentos em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 3. 
 

4-  1733, Fevereiro, 18, Lisboa 
DECRETO (cópia) do rei [D. João V], abolindo os direitos de entrada de todos os 
navios que derem entrada na Torre de Belém, mas instituindo os direitos de saída 
que, todas as embarcações que despacharem na mesma torre, deverão pagar.  
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 4. 
 

5-  [post. 1749-post. 1759] 
MEMÓRIA e APÓLICE (minuta), tratando a primeira do estabelecimento da real 
academia militar de artilharia; a segunda, de seguros de edifícios contra incêndios 
em Londres. 
Obs.: documentos em italiano e inglês. A apólice vem acompanhada de um 
sobrescrito do ministro plenipotenciário de Portugal em Londres, Martinho de 
Melo e Castro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 5. 
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6-  1757, Maio, 5, Igueria- 1797, Fevereiro, 27. 
OFÍCIOS (cerca de 20) dos núncios em Lisboa, arcebispos de Petra, monsenhores 
Acciaioli e Muti, respectivamente, tratando de assuntos próprio daquele cargo; de 
dois comerciantes ingleses Thomas Mayne e David Scott, o primeiro em Lisboa e o 
segundo em Londres; da [Santa Sé] sobre envio de núncios para Portugal, quando 
as relações diplomáticas são retomadas a partir de 1770; e, informações e ofícios 
sobre D. João de Almeida quando foi ministro plenipotenciário em Roma. 
Anexo: requerimento. Obs.: Monsenhor Acciaioli é núncio em Lisboa entre 1756 a 
1759 e Monsenhor Muti entre 1774 a 1781. Documentos em italiano, francês e 
inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 6. 
 

7-  1759, Janeiro, 12, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. Luís da 
Cunha Manuel, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Tomé Joaquim da Costa Corte Real, sobre a ordem régia para que o dito secretário 
acompanhasse o rei D. José no primeiro dia do serviço religioso da "função do 
desagravo do sacramento" que se realizaria na freguesia de Nossa Senhora da 
Ajuda a partir do dia 16 do corrente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 7. 
 

8-  1759, Janeiro, 19, [Lisboa] - Dezembro, 13, [Lisboa] 
AVISOS (10) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, 
[Sebastião José de Carvalho e Melo], ao [desembargador das Mesas do Paço e da 
Consciência], Pedro Gonçalves Cordeiro, remetendo os requerimentos de Duarte 
Lopes Rosa, Antônio Francisco Gorge e companhia; sobre as obras na pedreira do 
lugar da Oliveira, próximo a Monsanto; mandando informar o requerimento de 
Feliciano Jorge da Silva; a arrematação da comenda de Sesimbra; o pagamento de 
uma dívida ao desembargador da Casa da Suplicação; as moradias para Antônio 
do Vale Moreira. 
Anexo: requerimento, provisão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 8. 
 

9-  1759, Novembro, 21-Dezembro, 6, [Lisboa] 
AVISOS do [secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião 
José de Carvalho e Melo], ao [desembargador da Mesa do Paço e da Consciência], 
Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira, sobre as ordens régias para se acomodar o 
desembargador José de Seabra da Silva nas casas situadas defronte de Santo 
Alberto; e prender alguns soldados que se comportaram de forma repreensível. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 9. 
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10-  1759, Dezembro, 6-13, Évora e [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, 
[Sebastião José de Carvalho e Melo], de Romão José Rosa Guião e do corregedor do 
Bairro Alto, João de Figueiredo Torres, ao [desembargador da Mesa do Paço e da 
Consciência], Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira, respectivamente, sobre os bens 
que deveriam ser confiscados aos réus de "horroroso" delito; a organização de 
diligências a serem feitas em Évora; sobre a prisão de cidadãos italianos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 10. 
 

11-  [post. 1760] – 1797, Abril, 3. 
MEMÓRIAS a primeira do [ministro plenipotenciário de Portugal em Nápoles] 
Aires de Sá e Melo sobre o governo civil, finanças e rendas da coroa, forças 
militares e produções dos mesmos reinos, fábricas e comércio, e ainda a 
constituição do conselho da regência de Nápoles e relações de Nápoles com a 
Turquia e a riqueza das ordens religiosas.  
Da 2ª a 6ª referem-se sobretudo a Santa Sé, dão conta da expedição de negócios na 
cúria romana a partir do método usado em Veneza; sobre uma controvérsia entre a 
república de Génova e a Santa Sé; do reconhecimento da Santa Sé para que a casa 
de Stuart suba ao trono inglês. 
E as últimas são do período dos [ministros plenipotenciários de Portugal em 
Londres], D. Luís da Cunha Manuel (até 1756) e D. João de Almeida de Melo e 
Castro, referente aos prejuízos que a presença inglesa no Reino e no Brasil tem 
imposto aos portugueses; sobre a paz da guerra dos sete anos, especificamente 
entre a Rússia e a Prússia; e despesas de umas capelas de Portugal em Londres. 
Anexos: relações.  
Obs.: são cerca de 9 memórias, elas se encontram em francês e em italiano e fazem 
parte de um conjunto de papéis diplomáticos dos chefes de missões diplomáticas 
nas Cortes de Sardenha, Nápoles, Roma e Madri, nomeadamente Aires de Sá e 
Melo, Francisco de Almada e Mendonça, D. Diogo de Noronha, D. Luís da Cunha 
Manuel e D. João de Almeida de Melo e Castro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 11. 
 

12-  1762, Maio, 18, [Lisboa] 
MEMÓRIA sobre a invasão de Portugal pelos espanhóis naquele ano. 
Obs.: documento em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 12. 
 

13-  [post. 1762] - [post. 1770]. 
REQUERIMENTOS (2) do alferes do regimento de cavalaria de Elvas, Anastácio 
Fallê Ramalho e de José Duarte da Fonseca e mais mestres dos barcos cacilheiros 
ao rei [D. José I] solicitando, o primeiro, sua promoção para o posto de capitão e, o 
segundo, que eles não tivessem de pagar tantos impostos, como os que pagavam 
pelos transportes do trigo, milho, carvão e madeira de Cacilhas para Lisboa. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 13. 
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14-  1767, Setembro, 8, Lima. 
CARTA do vice-rei do Peru, D. Manuel de Amat ao rei [D. José] comentando sobre 
os grandes danos que o comércio praticado pelas ordens religiosas, especialmente, 
a dos jesuítas, na América, vinha prejudicando os interesses da coroa espanhola.   
Obs: documento em espanhol; anexo mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 14. 
 

15-  [post. 1770] 
OFÍCIO do vice-cônsul da França [em Portugal], François Rolem, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre 
problemas que estava havendo entre ele e o provedor da Casa da Índia, por causa 
de um navio francês que havia sido avariado e vendido no porto de Lisboa. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 15. 
 

16-  [post. 1772] 
OFÍCIO (fragmento) do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário da 
Inglaterra em Lisboa], Robert Walpole ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre uma moratória em nome 
de Gonçalo Guedes de Meneses. 
Obs.: Robert Walpole exerce o dito cargo entre 1772 e 1779 e em 1786. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 16. 
 

17-  [ant. 1776, Janeiro, 11] 
REQUERIMENTO do oficial de sapateiro, Joaquim Duarte, ao rei [D. José], 
solicitando que se cumprisse o aviso do qual constava que o suplicante havia sido 
perdoado e portanto, poderia ser solto da prisão em que se achava. 
Anexo: provisão 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 17. 
 

18-  [post. 1777] 
RELAÇÃO feita pelo [intendente geral da polícia da Corte], Diogo Inácio da Pina 
Manique, dos presos que estavam a disposição para seguir para alguns dos 
presídios onde poderiam ser úteis. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 18. 
 

19-  [post. 1777] 
REQUERIMENTO do espanhol, residente em Lisboa, Romão Bernardo de Lago e 
Otero à rainha [D. Maria I] solicitando o cargo de escrivão do peso do tabaco em 
Pernambuco ou outro qualquer emprego na Justiça ou Fazenda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 19. 
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20-  1779, Março, 8, Roma. 
OFÍCIO do aluno do Colégio de Propaganda da Fé, José Custódio de Faria, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro], agradecendo tudo o que fizera por ele e por seu pai e comentando seus 
estudos de teologia. 
Obs.: documento em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 20. 
 

21-  1780, Janeiro, 13, Viena-Junho, 4, Lisboa. 
OFÍCIOS (6) dos credores do ex-embaixador português na Áustria; do encarregado 
do Arsenal Real do Exército, Manuel Gomes Carvalho e Silva; do juiz corregedor 
dos órfãos do Bairro Alto, José Cardoso César Manitti; do oficial da Marinha 
inglesa, G. Johnstone (2 ofícios); e de Gonçalo José da Silveira Preto ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, o 
primeiro, cobrando as dívidas deixadas por ele há mais de dez anos naquele país; o 
segundo, sobre a amostra de estanho em poder do fiel do almoxarifado daquele 
arsenal; o terceiro, tratando da sobre a herança de uma tia de José Antônio Ribeiro; 
o quarto, sobre acontecimentos do porto de Belém; o quinto, sobre a residência do 
juiz de fora de Borba, Luís Pereira da Silva.  
Anexo: relação, carta, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 21. 
 

22-  1780, Junho, 23, Évora. 
OFÍCIO do juiz de fora de Alcácer do Sal, Francisco Xavier Campos de Carvalho, 
ao [intendente geral da polícia], Diogo Inácio de Pina Manique, sobre a captura dos 
acusados de um crime em um navio sueco e sobre um bando de desordeiros 
chefiados por um certo Bertoldo, que vinha praticando vários crimes no Alentejo.  
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 22. 
 

23-  1780, Setembro, 16, [Lisboa] – Dezembro, 2, Lisboa. 
OFÍCIOS (5) do cabo de esquadra do regimento de Lippe, Francisco Gomes 
Camões; de Jorge Manuel da Costa; do [regedor das Justiças e governador das 
Armas do Porto], João de Almada [e Melo]; do chevalier Hort; do [intendente geral 
da Polícia], Diogo Inácio de Pina Manique ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, tratando, o primeiro, dando 
notícias dos doentes que se acham nas naus e no presídio do Lazareto, sobretudo 
sofrendo de escorbuto e problemas nas pernas; o segundo, sobre queixas contra a 
câmara de Souzel; o terceiro, sobre a petição do capitão tenente Francisco Carneiro 
de Figueiroa que queria ser transferido da Marinha para o Exército; o quarto, sobre 
injustiças praticadas contra cidadãos ingleses e o quinto, sobre a fuga de Maria 
Hardcastle, mulher do capitão George Hardcastle, do convento de Nossa Senhora 
da Conceição da vila de Alenquer. 
Obs.: documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 23. 
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24-  1782, Janeiro, 2, [Lisboa]. 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Aires de Sá 
e Melo, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro, anexando um ofício do embaixador de Espanha em Portugal 
[conde de Fernán Nuñez] sobre uma restituição de armas e outros objetos no Rio 
Grande do Sul, que os espanhóis estavam exigindo. 
Anexos: ofícios; Obs: documento em espanhol;  
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 24. 
 

25-  1786, Fevereiro, 9, Lisboa. 
OFÍCIO do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário da Inglaterra em 
Lisboa], Robert Walpole ao [secretário de Estado dos negócios da guerra], Aires de 
Sá e Melo, para pedir em favor do negociante Jean Elie Perrochon que havia sido 
preso por ordem do [intendente geral da polícia], [Diogo] Inácio de Pina Manique. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 25. 
 

26-  1786, Março, 18, Lisboa. 
OFÍCIO do [embaixador de Espanha em Portugal], conde de Fernán Nuñez, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, enviando e duas caixas com material para os comissários espanhóis da 
demarcação das fronteiras, devendo uma, ser entregue no Pará e a outra, em 
Buenos Aires. 
Obs: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 26. 
 

27-  1786, Maio, 18, Lisboa-1787, Dezembro, 6, Londres. 
OFÍCIOS (12) do chevalier de Meyronnet de Saintmarc; do encarregado dos 
negócios da Rússia em Lisboa, Porssmann; do chevalier de Lebzeltern (2 ofícios); 
de [Robert] Walpole; do marquês De Bombelles (2 ofícios); do ministro da 
Holanda; e do negociante David Scott (2 ofícios) ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, agradecendo ou 
pedindo favores, especialmente quanto a desembaraçar gêneros ou pessoas na 
alfândega ou na polícia, solicitações de audiências, questões com navios 
estrangeiros e com comércio no ultramar 
Obs.: documentos em francês e em inglês; anexo ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 27. 
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28-  1786, Novembro, 5, [Lisboa] - 1789, Janeiro, 30, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], ao embaixador da França [em Portugal], [d`Urtubise], 
o primeiro, [minuta], agradecendo o interesse pela sua saúde, explicando que o 
ataque de gota, ainda o retinha no leito; o segundo, ao [embaixador do Reino de 
Nápoles em Portugal], príncipe de Castelcicala, sobre a prisão de um dos 
empregados deste; e o terceiro [minuta], enviando papéis relativos ao naufrágio, 
em Angola, do navio francês l`Archiduchesse Marie Christine, cuja parte da carga 
foi transportada para o Rio de Janeiro, tendo sido embargada pelo vice-rei do 
Brasil. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 28. 
 

29-  1787, Fevereiro, 23, Amsterdã 
OFÍCIO dos negociantes holandeses Dirbrander Meulen e Filhos ao [enviado 
extraordinário de Portugal junto a corte de Haia, D. João Teotônio de] Almeida 
[Beja e Noronha], enviando as amostras solicitadas de tecidos. 
Obs.: constam do documento as devidas amostras de tecido. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 29. 
 

30-  1788, Janeiro, 16, Lisboa-Julho, 30, Lisboa. 
OFÍCIOS (12) do marquês De Bombelles (3 ofícios), do chevalier Lebzeltern; do 
Núncio Apostólico (2 ofícios); do cônsul inglês em Lisboa, Guilherme Glisssan, de 
Robert Walpole (2 ofícios); do [bispo] de Turim, Jacinto; do espanhol D. José 
Caamaño; do coronel Jean Gabriel Dechermont e do chevalier de Saint Didier ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, agradecendo ou pedindo favores, especialmente quanto a desembaraçar 
gêneros ou pessoas na alfândega ou na polícia, avisando sobre chegada de 
autoridades, problemas do contágio de pestes e aviso de naufrágios ou avarias de 
embarcações estrangeiras. 
Obs.: documentos em francês, italiano e em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 30. 
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31-  1788, Agosto, 9, [Lisboa] - 1788, Novembro, 27, Lisboa. 
OFÍCIOS (13) do Núncio Apostólico, do chevalier de Saint Didier; de Robert 
Walpole (3 ofícios); do [embaixador do Reino de Nápoles em Portugal], príncipe de 
Castelcicala (2 ofícios), do [embaixador da França em Portugal], d´ Urtubise; do 
intendente geral da polícia, Diogo Inácio de Pina Manique; do [barão] de Hugger, 
do ministro da Holanda, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, agradecendo ou pedindo favores, 
especialmente quanto a desembaraçar gêneros ou pessoas na alfândega ou na 
polícia, avisando sobre contrabando praticado por navios estrangeiros, aviso de 
naufrágios ou avarias de embarcações estrangeiras. 
Obs.: documentos em francês, italiano e em espanhol; anexo: ofícios, ofício 
(minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 31. 
 

32-  1795, Dezembro, 15, São Petesburgo. 
OFÍCIO de José Pedro Celestino Velho ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, encaminhando a tradução 
dos editais das normas do cerimonial para o enterro da imperatriz Catarina II da 
Rússia e Pedriõ III e uma proclamação do novo imperador. 
Anexo: proclamações (tradução, cópias).  
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 32. 
 

33-  1796, Dezembro, 27, Londres. 
OFÍCIO de Jacinto Fernandes Bandeira comunicando que o navio Atlas que levava 
as peças de artilharia pedidas tinha sido abalroado por um navio da Índia, tendo se 
perdido a carga e lamenta não poder repor com brevidade aquela encomenda, 
lamentando também não poder servir ao destinatário quanto aos barris de pólvora, 
pois não era negociante e nem trabalhava com este artigo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 33. 
 

34-  [post. 1799, Outubro, 19] - [ant. 1800, Março, 22] 
REQUERIMENTOS (2) da filha do capitão de mar e guerra, Francisco de Araújo 
Leitão, Francisca Vitória de Araújo, e do filho do doutor Luís Manuel Barbosa 
Pereira da Lomba, Germano Antônio da Lomba, ao príncipe regente [D. João VI], 
solicitando a primeira, para o seu filho e, o segundo, para si próprio, ambos, o 
posto de guarda marinha. 
Anexo: lembrete, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 34. 
 

35-  [ant. 1800] 
OFÍCIO de João Bento Piton ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] sobre os gastos que o cadete Manuel 
Godinho fizera quando ficou em sua casa, a pedido do destinatário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 35. 
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36-  [ant. 1800] 
RELAÇÃO de materiais vindos de Londres pelos navios Cambeuvel e Duquesa de 
Manchester, incluindo sândalo da Índia, sarro, estanho, sabão e moinhos de ferro 
para moer cochonilha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 36. 
 

37-  1806, Agosto, 17 e 18. 
OFÍCIOS (2) do [encarregado dos negócios da Inglaterra em Portugal], [Lord] 
visconde de Strangford, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], o primeiro, enviando um ofício do conde de São Vicente ,[Miguel Carlos da 
Cunha Silveira e Lorena], sobre a necessidade de um mastro na nau real e o outro, 
enviando saudações. 
Anexo: ofícios.  
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 37. 
 

38-  [post. 1807, Maio, 6] – [ant. 1808] 
REQUERIMENTOS (2) do cadete do Regimento de infantaria, Francisco de Melo 
Gurgel de Mendonça e do ajudante da Fortaleza de São João das Maias, Francisco 
de Carvalho Mourão, ao príncipe regente [D. João VI], solicitando, o primeiro, o 
posto de tenente nos estados de Goa e o segundo, solicitando que se desse baixa no 
serviço militar ao seu terceiro filho, que era estudante, desejando o pai que ele 
seguisse seus estudos e não se tornasse militar como os seus irmãos. 
Anexo: lembretes, atestado, certidão, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 38. 
 

39-  [1808, Janeiro, 21, Rio de Janeiro] 
ALVARÁ (minuta) do príncipe regente [D. João VI], criando um Conselho de 
Guerra no Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 214, pasta 39. 
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AHU_CU_Reino 
cx. 220 (1701- 1826) 
68 pastas descritas. 
Assuntos: aplicação da Justiça; Junta das Missões; pagamento de direitos reais à Fazenda; 
sequestro de Navios; descimento de índios; escravização índigena; transporte de escravos 
africanos; mão-de-obra escrava no Brasil; tratados; relações comerciais entre Portugal e a 
Rússia; relações diplomáticas entre Portugal, Inglaterra e França; posse da Geórgia, colónia 
norte-americana; representantes de Portugal nas Cortes europeias; concessão de privilégios 
aos negociantes portugueses, franceses e ingleses; contrato das entradas no Brasil; cartas de 
legitimação; nomeação de cirurgiões e pilotos para a Armada Real; tabelamento dos soldos 
dos Oficiais do Corpo Efetivo do Exército Real; cartas de habilitação para alunos da Real 
Academia da Marinha; Contrato do estanco do Sal no Brasil; entrada e saídas de navios nos 
portos de Lisboa e Porto; Universidade de Coimbra; motins de estudantes universitários; 
presença de negociantes ingleses no Brasil; arrematação do contrato de extração de 
diamantes; Correios Marítimos; governo de Junot em Lisboa; lutas entre Liberais e 
Absolutistas. 
 
1-  1701, Janeiro, 11, Lisboa 

CARTA RÉGIA (cópia) do rei [D. Pedro II], determinando a D. Fernando Martins 
Mascarenhas de Lencastre que se averigúe sobre a aplicação da Justiça nos 
processos de compra e venda de índios em praça pública das vilas  e seus termos ou 
nos sertões, respeitando-se e fazendo respeitar a autoridade do Juiz do Distrito no 
caso de escravização do índigena, face às insinuações feitas pelo padre Miguel 
Carvalho da Junta das Missões. 
Obs.: ver AHU_ACL_CU_009, cx. 10, D. 1044. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 1. 
 

2-  [ant. 1701, Fevereiro, 16] – [ant. 1723, Novembro, 1] 
REQUERIMENTOS (3) o primeiro, do ourives da prata, Pedro de Sousa Leal, ao rei 
[D. Pedro II], solicitando provimento para servir na ocupação de fundição do ouro 
das minas, com salário e ajuda de custo competentes; o segundo e o terceiro ao rei 
[D. João V]: o segundo, de Diogo Moreno Franco, solicitando ordem para que o 
navio Anjo São Rafael ou os seus bens sejam sequestrados apesar do requerimento 
do conservador e cônsul sueco, uma vez que impediria a referida embarcação de 
realizar o transporte dos escravos no Maranhão e Grão-Pará, para cujo frete o 
suplicante havia sido contratado; o terceiro, do mestre da galera Nossa Senhora de 
todo o Bem, Antônio Fernandes Ferreira, solicitando provisão para que os seus 
fiadores, homens de negócios de Lisboa, Manuel Gonçalves Reynau e Adrião 
Moreira da Costa, possam pagar os direitos devidos à Fazenda Real respeitantes ao 
transporte de escravos da Ilha de São Tomé e da Costa da Mina para fornecimento 
do Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 2. 
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3-  1710, Fevereiro, 12 – 1789, Dezembro, 16, Lisboa  
CERTIDÕES (3): a primeira, passada pelo reitor do Colégio dos Reis de Vila Viçosa 
da Real Casa de Bragança, certificando que João Quaresma Freire de Andrade, 
morador de Lisboa, assistiu como colegial daquela instituição por três anos e três 
meses; a segunda, passada pelo secretário da Rainha [D. Maria I], da sentença de 
justificação feita a Felipe Valadares Souto Maior; a terceira, passada pelo 
conselheiro e médico da Real Câmara do convento do Santíssimo Coração de Jesus 
das Carmelitas Descalças da cidade de Lisboa, Maurício José Alves de Sá, 
certificando que foi examinada a relação de medicamentos pertencente à botica do 
governador de Cachéu, para serem distribuídos e vendidos ao povo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 3. 
 

4-  1714, Novembro, 22, Lisboa  
PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino, sobre um ofício do [provedor da 
Fazenda Real], Doutor José Gomes a respeito do pagamento de direitos à Fazenda 
Real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 4. 
 

5-  1722, Julho, 22, Lisboa 
PARECER (minuta) do conselheiro José da Cunha Brochado, sobre as relações 
comerciais e políticas entre os Reinos de Portugal, França, Inglaterra, Holanda e 
Espanha, e as pretensões francesas face à concessão de privilégios nos portos 
portugueses do Reino e dos Domínios Ultramarinos. 
Anexo: tratados (cópias), alvará da nação francesa (cópia), ofícios, carta de 
concessão de privilégios (cópia), capítulos de tratados de paz e alianças (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 5. 
 

6-  1723, Novembro, 19, Lisboa 
PARECER do Procurador da Coroa, concordando com o ofício do governador do 
Rio de Janeiro [Aires de Saldanha de Albuquerque], a respeito da arrecadação dos 
direitos da passagem uma vez que a experiência em casos semelhantes tem 
mostrado os seus benefícios para a Fazenda Real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 6. 
 

7-  1724, Julho, 31 – 1731, Outubro, 27, Lisboa 
CARTAS (2) do executor do Conselho [da Fazenda], Antônio de Barros Câmara, ao 
rei [D. João V]: a primeira, sobre a importância dos direitos dos escravos resgatados 
na Costa da Mina, arrecadados pela repartição e penhorados por Tempest Milner a 
Antônio Marques Silva, como fiador do mestre da galera Nossa Senhora Rosário e 
Santo Antônio, Bento Ferreira; a segunda, sobre a repartição das propinas dos 
Contratos arrematados no Conselho da Fazenda aos Juízes da Coroa e Fazenda, e ao 
Secretário de Estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 7. 
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8-  [post. 1726] – 1796, Outubro, 12, Lisboa, Queluz 
AVISOS E ESCRITOS (8), o primeiro, do [vedor da Fazenda], marquês [do 
Alegrete], Manuel Telles da Silva, ao desembargador Belchior do Rego [e Andrade], 
remetendo os documentos sobre [a reparação das naus necessárias ao comércio e 
navegação dos escravos da Costa da Mina para o Estado do Brasil] para que dê o 
seu parecer; o segundo, do desembargador Belchior do Rego e Andrade, ao [vedor 
da Fazenda], marquês de Alegrete, [Manuel Telles da Silva], remetendo informação 
a respeito do transporte dos escravos da Costa de África para o Brasil pelos navios 
das Companhias; os terceiro, quarto, e quinto, do [secretário de Estado], Diogo de 
Mendonça Corte Real, ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], José Carvalho de 
Abreu, remetendo parecer sobre os requerimentos de Manuel de Azevedo, Manuel 
de Almeida, e o sequestro do navio português São João Evangelista na Ilha de 
Bourbon por suspeita de passaporte falso; o sexto, do [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], Antônio Guedes Pereira, ao 
[conselheiro do Conselho Ultramarino], José Carvalho [de Abreu], remetendo carta 
do conde das Galveias; o sétimo, do [secretário da Junta dos Três Estados], 
Domingos Ferreira de Abreu, ao [secretário do Conselho Ultramarino], Manuel 
Caetano Lopes de Lavre, remetendo o requerimento de Antônio Carvalho para que 
se avaliassem os ofícios de meirinho do Juízo ordinário do Arraial do Tocantins, do 
Arraial da Meia Ponte, escrivão e meirinho geral da Ouvidoria de Vila Boa, e 
tabelião do público Judicial e Notas do Arraial da Meia Ponte; o oitavo (minuta), 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho], a Duarte de Sousa, sobre as dificuldades encontrados por seu sobrinho, 
Correio-mór, na conclusão de um negócio de grande importância para os interesses 
da Família Real.  
Anexo: instrução, manifesto, informação, aviso (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 8. 
 

9-  1727, Novembro, 26, Lisboa 
ALVARÁ de [D. João V], fazendo mercê ao presbítero do hábito de São Pedro, 
Inocêncio de Sousa Mialla, o lugar de capelão cantor da Capela Real do Paço de Vila 
Viçosa. 
Anexo: alvará (2ª via). 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 9. 
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10-  [ant. 1729, Março, 2] – [ant. 1746, Agosto, 3]  
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. João V], o primeiro, de Felipe de Valadares Souto 
Maior, solicitando alvarás de lembrança para com eles requerer a execução da 
sentença interposta pelo Juízo das Justificações do Reino; o segundo, do sindico 
geral da Província de Santo Antônio dos Capuchos, Manuel Caetano de Lavre, 
solicitando padrão de 30 mil réis de juros que foram doados doados por D. João de 
Rolim ao convento de Santo Antônio de Xarnaes, nas pessoas das falecidas irmãs do 
suplicante, freiras do convento de Santa Marta de Lisboa; o terceiro, de Rafael 
Esteves de Sá, solicitando suspensão de todo o procedimento tomado contra o 
suplicante e seus fiadores enquanto não houver decisão em consulta régia a respeito 
dos direitos a pagar pela arrematação de algumas caixas de açúcar; o quarto, do 
moço-fidalgo da Casa Real, Agostinho Tomás Luís de Macedo, solicitando 
autorização para plantar diversos tipos de árvores e plantas no Reino; e o quinto, do 
administrador da Capela do Convento de Nossa Senhora do Carmo, Manuel Telles 
de Meneses, solicitando certidão da isenção do pagamento dos juros cobrados pelos 
direitos da capela. 
Obs.: Documento em m.est. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 10. 
 

11-  [post. 1730, Dezembro, 30] – [post. 1736, Setembro, 27] 
INFORMAÇÕES DE SERVIÇOS (4) do [Conselho Ultramarino] prestados por João 
Caetano de Lemos e Vasconcelos, Manuel Ferreira de Sá, Manuel Gonçalves de 
Andrade, e Manuel Nunes Leal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 11. 
 

12-  1734, Setembro, 21 – 1738, Fevereiro, 5, [Lisboa] 
CARTAS (2) ao rei [D. João V], a primeira, do corregedor do Crime da Corte da 
Relação do Porto, Manuel da Costa Mimoso, sobre a devassa a realizar às pessoas 
que foram pronunciadas pelo incumprimento da Extravagante de 20 de Março de 
1720; o segundo, sobre o estado da indústria, obras públicas, comércio e ciências em 
Portugal e os avanços europeus. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 12. 
 

13-  1735, Março, 23, [Lisboa] 
INSTRUÇÃO (minuta) que levou Marco Antônio de Azevedo Coutinho quando 
partiu para Inglaterra, a 23 de Março de 1735, como enviado extraordinário e 
ministro de Portugal na Corte de Londres. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 13. 
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14-  1737, Março, 4 – 1758, Maio, 31, Coimbra, Paris, Chaves, Lisboa 
OFÍCIOS (8) o primeiro, do conservador da Universidade de Coimbra, Manuel de 
Carvalho e Oliveira, ao [secretário de Estado do Reino e Mercês, cardeal da Mota, 
Pedro da Mota e Silva], remetendo lista das pessoas que mandou prender por 
desacatos, excessos, ofensas e violências praticadas nas noites dos dias 8 de 
Setembro [de 1736] e 27 de Fevereiro de 1737, naquela cidade, estando envolvidos 
alguns estudantes daquela Universidade; o segundo, [ministro de Portugal na Corte 
de Paris], D. Luís da Cunha, ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
da Guerra], Marco Antônio de Azevedo Coutinho, sobre a troca de correspondência 
e de várias memórias entre Monsieur Chavigny, o Conde de La Marck, o Monsieur 
de Amelot e o Embaixador de Espanha, aguardando instruções a respeito do que 
tratar com os referidos diplomatas, o terceiro, do [conselheiro do Conselho da 
Guerra], Pedro de Mello de Ataíde, ao [governador de armas de Trás-os-Montes,] 
Francisco Xavier da Veiga Cabral, sobre as petições do cabo de esquadra do 
regimento de Dragões daquela Província, Antônio Pereira de Sampaio, e de 
Antônia Maria Pinto Coelho; os quarto, quinto e sexto, do [governador de Armas de 
Trás-os-Montes,] Francisco Xavier da Veiga Cabral, a Francisco Xavier Pedro de 
Sousa, , sobre as diligências feitas pelo provedor de Lamego e seus assistentes a 
respeito do exercício da Vedoria naquela província, a falsidade de algumas 
alegações feitas contra si, e a queixa apresentada pelo cabo de esquadra Antônio 
Pereira de Sampaio, respectivamente; o sétimo, do Bispo de Halicarnasso, ao 
desembargador José Carvalho de Andrade, solicitando a mercê do lugar de Bispo 
de Meliapor; o oitavo, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Domínios Ultramarinos], Tomé Joaquim da Costa Côrte-real, ao [governador e 
capitão-geral da capitania de Goiás], conde de São Miguel, [Álvaro José Xavier 
Botelho de Távora], sobre os procedimentos de pagamento dos direitos e 
consignações do contrato dos Dízimos reais da capitania de [Goiás], arrematado por 
José Bezerra Seixas. 
Anexo: lista, ofício, sobrescrito, ofício em francês, lembrete, conhecimento. 
Obs.: ver AHU_ACL_CU_008, cx. 8, D. 552, e cx. 15, D. 921. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 14. 
 

15-  1739, Abril, 14 – Maio, 12, Londres 
OFÍCIOS (2) do [enviado extraordinário de Portugal na Corte de Londres], 
Sebastião José de Carvalho e Melo, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos], Antônio Guedes Pereira, o primeiro, sobre os 
conflitos existentes entre Ingleses e Franceses pela posse da colónia americana da 
Geórgia, e o segundo, sobre o restabelecimento das relações diplomáticas entre o 
Duque de Newcastle e [o ministro de Portugal na Corte de Londres] Marco Antônio 
de Azevedo Coutinho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 15. 
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16-  1739, Maio, 5, Londres 
OFÍCIO do [enviado extraordinário e ministro de Portugal na Corte de Londres], 
Marco Antônio de Azevedo Coutinho, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos], Antônio Guedes Pereira, sobre a discussão em 
torno da liberdade de comércio para as Índias Orientais e os prejuízos que daí 
decorriam para os interesses ingleses e outras nações com Companhias Comerciais, 
e a preocupação demonstrada pela Coroa britânica face ao estreitar das relações 
matrimoniais entre as Coroas Espanhola e Francesa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 16. 
 

17-  1742, Março, 12, Paris 
OFÍCIO do [embaixador de Portugal na corte de Paris], D. Luís da Cunha, ao 
[secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], Marco Antônio de 
Azevedo Coutinho, sobre as complexas relações comerciais e políticas entre 
Portugal, França e Espanha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 17. 
 

18-  [post. 1744, Abril, 18, Lisboa] 
LEMBRETE do alvará de 18 de Abril de 1744, sobre a aprovação e ratificação do 
contrato das entradas para as capitanias de Minas Gerais e de São Paulo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 18. 
 

19-  1747, Março, 9, Lisboa 
DECRETO do rei [D. João V], determinando a passagem de Padrão à viúva D. Joana 
Leocádia Pimentel Souto Maior, como administradora do morgado e capela  
instituídos por Gaspar Lopes Murga, bem a entrega de parte do rendimento da 
Alfândega de Lisboa e da Alfândega do Tabaco como pagamento da compra e juros 
correspondentes às casas compradas por vontade régia, e sitas no referido 
morgado, pelo secretário de Estado da Marinha e Domínios Ultramarinas, Antônio 
Guedes Pereira. 
Obs.: assinado por D. Mariana de Áustria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 19. 
 

20-  [ant. 1749, Julho, 17] – [ant. 1756, Outubro, 27] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro, do procurador da Fazenda e Estado da Rainha, 
desembargador Inácio da Costa Quintela, ao rei D. [João V], solicitando a passagem 
de Padrão dos juros correspondentes à quantia auferida no transporte de casais das 
Ilhas para o Brasil, e este ser entregue ao vigário e demais religiosos do Hospício de 
São João Nepomuceno; o segundo, do contratador do Estanco do sal do Brasil, José 
Alves de Sá, ao rei [D. José I], solicitando passagem de ordens para que os oficiais 
da Mesa do Sal dêem ao suplicante todos os barcos que forem precisos para o 
carregamento das quantidades de sal referidas no contrato. 
Anexo: requerimentos, certidão, contrato (impresso). 
Obs.: decreto assinado por D. Mariana de Áustria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 20. 
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21-  [ant. 1750] – [ant. 1752, Junho, 22] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. José I], o primeiro, do coronel Álvaro Sanches de 
Brito, solicitando licença para transferir a divida que tem relativas ao seu ofício para 
a pessoa de seu filho, o capitão de mar-e-guerra João da Costa de Brito, atendendo á 
avançada idade e debilidade do suplicante; o segundo, do sargento-mor Nicolau da 
Silva Bragança, solicitando alvará da folha de registo do requerimento entregue 
pelo suplicante no Juízo da Vila do Bombarral; o terceiro, do provincial dos 
religiosos Capuchos da Real Província da Conceição de Portugal, solicitando a 
concessão de privilégios e isenções ao convento de Santo Antônio da cidade de São 
Luís do Maranhão e ao Hospício de São Boavista na cidade de Santa Maria de 
Belém do Grão-Pará, pertencentes à referida Ordem Religiosa, e à semelhança com 
os privilégios concedidos a outras Ordens no Brasil e Ilhas atlânticas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta .21 
 

22-  [post. 1750, Novembro, 6, Lisboa] 
PARECER (minuta) do [Conselho Ultramarino], sobre as alterações realizadas ao 
decreto de 6 de Novembro de 1750, relativo ao pagamento das despesas do infante 
D. Manuel José Rodrigues da Silva. 
Anexo: decreto (minuta), ofícios, carta, escrito (minuta), aviso (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 22. 
 

23-  1752, Outubro, 19, Lisboa 
CONSULTA (extrato) do Conselho Ultramarino ao rei [D. José I], sobre o 
requerimento do caixa e administrador do primeiro contrato de extração dos 
Diamantes, João Fernandes de Oliveira. 
Obs. Ver documentos AHU - Cons.Ultram. - Brasil/MG – cx. 42, doc. 77, cx. 60, doc. 
24, cx. 69, doc. 13, cx. 92, doc. 64. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 23. 
 

24-  1752, Novembro, 26, Lisboa 
INFORMAÇÃO passada por Antônio Martins Torres dando despacho no que toca 
ao contrato do sal da América ao navio Santíssima Trindade e Nossa Senhora do 
Livramento, que segue para a Bahia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 24. 
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25-  1753, Janeiro, 5 – 1755, Janeiro, 1, Lisboa 
AVISOS (5) o primeiro, do [secretário de Estado do Reino e Mercês] Pedro da Mota 
e Silva, ao [presidente do conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão 
de Meneses], sobre a reforma da consulta enviada daquele Conselho, em Novembro 
de 1746, em nome do padre Antônio de Sousa Couceiro, que requeria a 
remuneração dos seus serviços e dos de seu avô, Antônio de Sousa Marinho; o 
segundo e terceiro, para o governador interino [do Rio de Janeiro, Minas Gerais e 
São Paulo], José Antônio Freire de Andrade, sobre as irregularidades do sequestro 
feito ao administrador do contrato das Entradas, Antônio Pereira de Sousa 
Calheiros, e a deserção de Pedro Peres Gil do posto de soldado no Rio de Janeiro; o 
quarto, para o Juiz de fora do Rio de Janeiro, [Antônio Matos da Silva], para que 
não admita qualquer requerimento para cobrança de dívidas pertencente a herança 
de José de Barros Braga, sem que seja por mandado ou precatório do provedor dos 
Órfãos e capelas de Lisboa, devendo o valor cobrado indevidamente ser remetido 
para os cofres da Casa da Moeda [do Rio de Janeiro]. 
Obs.: 4 são cópias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 25. 
 

26-  [ant. 1753, Março, 23, Lisboa] 
CARTA DE PADRÃO (minuta) concedida pelo rei D. João V, a Francisca Romana 
Isidora Perpétua da Silva e seus filhos, conforme o registo da sentença do Juízo das 
Justificações do Reino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 26. 
 

27-  [post. 1757 – ant. 1767]  
RELAÇÃO dos homens de negócios ingleses que embarcaram a bordo do navio 
Henrique e Isabela, de que é mestre Ricardo Overton para o Norte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 27. 
 

28-  1758, Abril, 15, Lisboa  
CARTA DE NOMEAÇÃO do rei D. José I, ao doutor José Mascarenhas Pacheco 
Coelho, fazendo-lhe mercê do lugar de desembargador da Casa da Suplicação [de 
Lisboa]. 
Obs.: documento em pergaminho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 28. 
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29-  1759, Agosto, 14 – 1774, Abril, 28, Londres, Lisboa 
OFÍCIOS (4) o primeiro, de José Vieira Torres a Jacinto José Vicente da Silveira, 
remetendo os recibos de 18 penaxos e 2 papos de Tucanos, transportados no navio 
Nossa senhora da Conceição e Santa Ana; o segundo (minuta), [Sebastião José de 
Carvalho e Melo], enviando saudações; o terceiro, de João Filipe da Fonseca, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre a troca de correspondência com D. Luís da Cunha e a presença de 
Francisco de Melo e Carvalho em Londres; o quarto, do [cônsul inglês na corte de 
Lisboa], Robert Walpole, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre a sentença proferida pelo 
desembargador Manique a Thomas Bradley, acusado de contrabando. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 29. 
 

30-  [ant. 1766, Outubro, 11] – [ant. 1783, Julho, 7]  
REQUERIMENTOS (3) os dois primeiros ao rei [D. José I], e o terceiro à rainha [D. 
Maria I], sendo o primeiro, do capitão José de Couto Pereira, solicitando a entrega 
do deposito das cinco escrituras herdadas de seu falecido irmão, Caetano de Couto 
Pereira, de modo a reformá-las e com estas pagar a caução dos bens sequestrados; o 
segundo, do bacharel Antônio José de Sá, solicitando certidão do tempo de serviço 
como juiz de fora da vila de Nisa; e o terceiro, de José Fernandes da Cruz, 
solicitando provisão confirmando a sua nomeação como arrais dos barcos de 
transporte do sal da cidade do Porto para os portos da América. 
Anexo: carta, bilhete, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 30. 
 

31-  [post. 1770] 
AVISOS (2) (minutas) aos governadores de Minas Gerais e da Índia, o primeiro, a 
respeito da ajuda de custo pedida por Manuel da Cunha, e o segundo, sobre a 
concessão de uma comenda e da patente de coronel pelos serviços prestados em São 
Paulo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 31. 
 

32-  1772, Agosto, 22, [Lisboa] 
RELAÇÕES (2) passadas por João Gomes de Araújo, dos materiais necessários à 
Intendência Geral e Casa da Moeda do Rio de Janeiro para fornecimento das Casas 
de Fundição daquele distrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 32. 
 

33-  1776, Maio, 29, Lisboa 
MAPAS (3) feitos por Manuel Gomes de Carvalho e Silva, descrevendo a artilharia 
de bronze e ferro existente no Arsenal Real do Exército e Fortes da Marinha de 
Lisboa, de Setúbal, Sesimbra e Sintra, bem como as naus que se encontram em 
Lisboa com artilharia a bordo e em terra, e as que faltam guarnecer. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 33. 
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34-  1777, Agosto, 20 – 21, Rio de Janeiro 
CARTAS PARTICULARES (2), a primeira, do capitão inglês, Thomas Candell, para 
a esposa, sobre a sua passagem pelo Rio de Janeiro e as dificuldades encontradas; e 
a segunda, de Patriccio o’ Mullony, para a esposa, sobre as saudades que tem da 
família e a sua passagem pelo Rio de Janeiro. 
Obs.: documentos em inglês e espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 34. 
 

35-  [post. 1778, Março, 11]  
MEMÓRIA (minuta) sobre o acordo estabelecido entre as Coroas de Portugal e de 
Espanha, a perda das Ilhas Ano Bom e Fernão Pó, e as negociações que se realizam 
nos Domínios Espanhóis da América por Portugueses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 35. 
 

36-  1779, Agosto, 5, Lisboa 
CARTA DE LEI da rainha [D. Maria I] determinando a criação de uma Academia 
Real de Marinha na cidade de Lisboa, onde se ministre o curso de Matemática, e 
estabelecendo os seus estatutos. 
Anexo: lembrete. 
Obs.: doc. impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 36. 
 

37-  1780, Setembro, 15 – 1784, Junho, 18, [Lisboa] 
CARTAS (6) (traduções) à rainha [D. Maria I], do embaixador representante do 
governo de Marrocos na Corte de Lisboa, Omar Edaudi, sendo o primeiro, segundo 
e terceiro, sobre os presos remetidos pelo [governo de Marrocos] para as cadeias de 
Portugal; o quarto e o quinto apresentando condolências pelo falecimento do rei [D. 
José I] e o estreitar das relações entre as duas Coroas; e o sexto, sobre as relações 
comerciais com o porto de Tetuã. 
Anexo: cartas em língua árabe. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 37. 
 

38-  1781, Março, 16 – 1785, Agosto, 19, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Martinho de Mello e Castro, o primeiro, do desembargador 
corregedor do Crime do Bairro Alto, Marcelo Antônio Leal Arnaut, sobre os 
motivos da prisão do soldado da segunda Companhia de Granadeiros do 
Regimento de Minas, Manuel José;  
o segundo, um AVISO, do [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de 
Vila Nova de Cerveira, [D. Tomás Xavier de Lima], remetendo o requerimento de 
Manuel Joaquim Teixeira, solicitando para passar aos Estados da India; o terceiro, 
do embaixador marroquino, Omar Edaudi, sobre as relações comerciais entre as 
duas coroas. 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 38. 
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39-  1781, Dezembro, 11 – 1792, Junho, 26, Lisboa 
CONSULTAS (2) da Real Junta do Comércio à rainha [D. Maria I], a primeira, sobre 
as embarcações dos negociantes da cidade do Porto apresadas por Espanhóis, e 
condenadas por sentenças do ministro da Marinha da vila de Ponte Vedra e 
confirmadas pelo Conselho de Guerra de Madri; a segunda, sobre o requerimento 
de Jacinto Fernandes Bandeira, solicitando carregamento que possa transportar 
para a costa de África com bandeira portuguesa. 
Anexo: mapa, certidões, ofícios, requerimento, ofícios (cópias), sentenças (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 39. 
 

40-  1783, Junho, 11 – 1785, Setembro, 11, Lisboa 
CARTAS (8) (traduções) à rainha [D. Maria I], do embaixador representante do 
governo de Marrocos na Corte de Lisboa, Omar Edaudi, sobre troca de lembranças, 
falecimento dos Soberanos de Portugal [D. José I e D. Mariana Vitória], as relações 
comerciais e diplomáticas, mencionando privilégios concedidos aos comerciantes 
portugueses. 
Anexo: cartas em língua árabe. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 40. 
 

41-  1784, Julho 
RELAÇÃO duma carta enviada pela Secretaria do Estado do Brasil para a Secretaria 
de Estado da Marinha e Ultramar, sobre as dúvidas que teve o Primeiro Comissário 
Espanhol no prosseguimento dos trabalhos de Demarcações dos Limites naquele 
território, e o pedido de esclarecimento feito ao primeiro Comissário português. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 41. 
 

42-  [post. 1787, Dezembro, 20]  
MEMÓRIA (minuta) sobre as condições das transações comerciais a realizadas com 
a Rússia, nomeadamente os direitos alfandegários a cobrar aos navios imperiais da 
czarina [Catarina II da Rússia-SamPetersburgo]. 
Obs.: o tratado de amizade, navegação e comércio entre D. Maria I e a czarina 
Catarina II da Rússia foi assinado a 20 de Dezembro de 1787, e ratificado em 27 de 
Dezembro de 1798, pelo czar Paulo I da Rússia.  
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 42. 
 

43-  [post. 1789, Setembro]  
ALVARÁ (minuta) da rainha [D. Maria I], determinando que se uniformizem as 
condições do contrato do sal transportado do Reino paras as capitanias de 
Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Maranhão, Pará, Piauí, Rio Negro e 
Mato Grosso, arrematado por [Antônio Vieira de Macedo]. 
Anexo: alvarás (minutas). 
Obs.: ver AHU_ACL_CU_003, cx. 24, D. 2066, e cx. 27, D. 2250. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 43. 
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44-  1790, Janeiro, 5, Lisboa  
CARTA de Luís Manuel dos Reis à rainha [D. Maria I], sobre o requerimento do 
boticário do Conselho, José Joaquim Gomes de Sousa, que ainda está na posse da 
botica que deveria ter entregue ao sargento-mor e comandante da praça de Cachéu, 
por falecimento deste último. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 44. 
 

45-  [post. 1790, Fevereiro, 20] – [ant. 1798, Setembro, 25] 
REQUERIMENTOS (3) à rainha [D. Maria I], o primeiro, de José Maximiniano de 
Sequeira de Aragão, solicitando nomeação por decreto no ofício de guarda da 
Feitoria da Ribeira das Naus, cuja carta de propriedade pertencia a seu falecido pai, 
Manuel Pedro de Sequeira de Aragão; o segundo, de João dos Santos, solicitando a 
sua admissão em uma das praças de sargento de mar e guerra que vagarem; o 
terceiro, de D. Maria do Carmo Joaquina de Sousa, solicitando que se proceda ao 
assentamento da atribuição de uma pensão de 80 mil réis à suplicante, fruto do 
rendimento do ofício de porteiro do Conselho Ultramarino, cuja propriedade é de 
seu filho José Inácio Xavier Viana. 
Anexo: certidão, atestações, auto de justificação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 45. 
 

46-  1790, Abril, 28 – 1798, Maio, 4, [Lisboa], Queluz 
DECRETOS (5) da rainha [D. Maria I], o primeiro, decretando a criação de seis 
lugares extraordinários de cirurgiões para servirem nas naus e fragatas da Armada 
Real; o segundo, decretando que sejam entregues as certidões de habilitação da 
Academia Real da Marinha aos melhores alunos das aulas militares dos Regimentos 
do Reino, para que possam entrar na escola dos Engenheiros; o terceiro, decretando 
a criação de seis lugares de Primeiros Cirurgiões da Armada Real com a graduação 
de segundos tenentes, recebendo em terra o soldo de 12 mil réis e a Mesa dos 
Comandantes; o quarto (cópia), decretando que se pague indemnização ao actual 
correio-mor do Reino e, em seguida, se proceda à à extinção e abolição do dito 
ofício; o quinto, decretando, conforme a proposta do governador das Ilhas de Cabo 
Verde, os vários oficiais para os postos que vagaram na Companhia Regular, no 
Regimento de Milícias de Cavalaria Auxiliar, no Regimento de Milícias de 
Infantaria Auxiliar, no Primeiro e Segundo Regimentos de Milícias de Infantaria 
Auxiliar da guarnição da cidade da Ribeira Grande, no Comando das Ilhas 
adjacentes a Cabo Verde, dos Fortes de São Veríssimo, Santo Antônio, São José, 
Príncipe Real, da Fortaleza de Nossa Senhora da Graça, e das praças de Farim na 
Costa da Guiné e da Ilha do Maio. 
Anexo: ofícios (minutas), bilhete, relação. 
Obs.: documentos impressos; o último é rubricado pelo príncipe regente D. João. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 46. 
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47-  1790, Dezembro, 18 – 1807, Julho, 2, [Lisboa], Queluz, Mafra 
ALVARÁS (3) da rainha [D. Maria I], o primeiro, determinando que se equiparem o 
valor dos soldos pagos a todos os postos de Oficiais do Corpo Efectivo do Exército 
Real; e o segundo, determinado que o encargo e cuidado em aprontar as 
embarcações do Correio Marítimo fique pertencendo à Repartição da Marinha e 
Domínios Ultramarinos, e da mesma forma à Repartição da Fazenda deve pertencer 
o estabelecimento dos Correios interiores do Brasil; o terceiro, do príncipe regente 
[D. João], determinando que a observância do Decreto de 20 de Agosto de 1785, que 
extingue o lugar de Superintendente da Ribeira do Douro, e que a jurisdição 
económica e administrativa deste passe a pertencer ao lugar de Intendente da 
Marinha, criado pelo Decreto de 27 de Agosto de 1804, com jurisdição extensível à 
Cidade do Porto e todas as terras da beira-mar das províncias do Norte, 
embarcações e navios particulares. 
Obs.: documentos impressos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 47. 
 

48-  1796, Abril, 8, Lisboa 
CARTA (particular) para Monsieur Le Chevalier, sobre as dificuldades encontradas 
a sua chegada a Falmouth e a chegada dos oficiais de artilharia que deveria ficar 
sob sua responsabilidade. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 48. 
 

49-  1797, Julho, 2, Queluz 
CARTA RÉGIA (cópia) do príncipe regente [D. João], dirigida ao rei de Marrocos e 
Fez, Moley Soleiman Ben Mahomed, determinando a admissão dos portos de 
Mazagão e Saly para livre comércio, por serem os mais abundantes em cereais. 
Obs.: o Tratado de paz luso-marroquino foi assinado a 11 de Janeiro de 1774, e 
ratificado a 22 de Junho de 1798. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 49. 
 

50-  [ant. 1799]  
REQUERIMENTOS (3) o primeiro à rainha [D. Maria I], dos cirurgiões embarcados 
nos navios da praça de Lisboa, solicitando que se tomem providências para impedir 
que os donos dos navios com destino ao Brasil e à Costa de Leste sigam viagem sem 
cirurgião ou capelão; e os demais ao príncipe regente [D. João], o segundo, do 
voluntário da Academia Real da Marinha, Inácio Cândido Paes, solicitando 
nomeação para embarcar numa fragata com destino à Ásia; e o terceiro, de Ana 
Maria de Almeida, solicitando que o seu filho preso por tentativa de assassinato e 
roubo dos bens da suplicante, seja colocado em cela separada dos restantes presos e 
sem comunicação até à sua deportação para as colónias da Ásia ou de Cabo Verde, 
de modo a que o mesmo não consiga fugir e por novamente em risco a vida da 
suplicante.  
Anexo: lembretes, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 50. 
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51-  1800, Abril, 3 – Setembro, 10, Manchester, Londres 
ESCRITOS o primeiro, do negociante inglês, J.º Preston, sobre as estimativas 
apresentadas por Monsieur Lucena e o valor das quitações das transacções 
realizadas; o segundo, E. Heath, sobre as relações comerciais que mantém com os 
homens de negócios portugueses; o terceiro, de Augustus Mollay, sobre os seus 
negócios com Portugal; o quarto, de Mr. Hill, apresentando cumprimentos ao 
[embaixador de Portugal na corte de Londres, D. João de Almeida de Melo e 
Castro], e encaminhando o Sr. Gama Machado; o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, 
o nono e o décimo de [Nicolas Paupe] para o [embaixador de Portugal na corte de 
Londres, D. João de Almeida de Melo e Castro], sobre os atentados à moral cristã 
que tem observado nas ruas de Lisboa, os serviços prestados na Marinha Inglesa, as 
relações com os negociantes portugueses, os privilégios comerciais existentes entre 
portugueses, franceses e ingleses. 
Obs.: documentos em inglês e francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 51. 
 

52-  1800, Setembro, 29 – Dezembro, 18, Falmouth, Londres, Golsport 
ESCRITOS para o [embaixador de Portugal na corte de Londres, D. João de 
Almeida de Melo e Castro], o primeiro de Rob. M. Fox, sobre a recepção dada ao 
capitão do paquete vindo de Lisboa; o segundo de Frei C.  Philips, sobre o seu 
contentamento com a chegada do novo embaixador; o terceiro de Juan Antônio, 
sobre as dificuldades de navegação encontradas na viagem para o Brasil devido ao 
corso francês; o quarto de [Thomkinson], sobre a descoberta de um medicamento 
eficaz para curar doenças contagiosas; o quinto de Townshend, agradecendo o 
vinho do Porto oferecido, e solicitando mais algumas pipas para consumo próprio e 
de dois familiares, bem como notícias a respeito da situação do Reino e da Família 
Real; o sexto de Chaumont, sobre o estabelecimento da religião cristã na Coreia e as 
relações com Pequim; o sétimo de Robert Forbes, sobre os objectos entregues a Sir 
Thomas Williams para serem entregues ao Príncipe do Brasil.  
Anexo: ofício (minuta),  
Obs.: documentos em inglês e francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 52. 
 

53-  [Post. 1800]  
RELAÇÕES de despesas e contas de negociantes ingleses impressas no General Post. 
Anexo: balanços (minutas), escritos impressos. 
Obs.: documentos em inglês e francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 53. 
 

54-  1801, Dezembro, 22, Setúbal 
OFÍCIO de Pedro Joaquim de Castro Correia e Sá, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], Visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], sobre o aumento das riquezas do Estado do Brasil. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 54. 
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55-  1802, Junho, 24, Londres 
ESCRITO para o [embaixador de Portugal na corte de Londres, D. João de Almeida 
de Melo e Castro], sobre a sua estadia em Portugal. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 55. 
 

56-  [post. 1803, Novembro, 26]  
LEMBRETE sobre a consulta resolvida acerca do requerimento de Dionisio 
Rodrigues Franco, e do requerimento do padre José Francisco Mendonça. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 56. 
 

57-  [1805, Maio, 12]  
MEMÓRIAS (minutas) sobre o estabelecimento e reformas dos Correios em 
Portugal. 
Obs.: documento em francês 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 57. 
 

58-  [ant. 1806, Maio, 21] – [ant. 1809]  
REQUERIMENTOS (3) ao príncipe regente [D. João], o primeiro do escrivão da 
Mesa Grande dos Armazéns da Guiné, Índia e Armada, Amâncio José de 
Figueirola, solicitando o pagamento dos ordenados em atraso; o segundo do 
tenente da Companhia de Granadeiros do 7º Regimento de Infantaria de Linha da 
1ª divisão, Joaquim Guedes de Quinhones Castelo Branco, solicitando o provimento 
no governo de Cachéu; e o terceiro do sargento de Infantaria da legião de Tropas 
Ligeiras, Francisco de Paulo Castanheira, solicitando promoção no posto de alferes 
num dos Regimentos das Ilhas ou de tenente em Angola. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 58. 
 

59-  1806, Outubro, 6, Lisboa  
ATESTADO passado pelo major de infantaria e comandante da Legião de Tropas 
Ligeiras, João Freire de Andrade Salazae, atestando que estar registado no Livro 
segundo do Registo da Legião sob seu Comando, o assento do alferes José da Silva 
Leitão, que passara a alferes da 2ª Companhia de Infantaria em 4 de Março de 1806, 
após nomeação por decreto de 15 de Agosto de 1804. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 59. 
 

60-  1807, Dezembro, 19, Lisboa  
DECRETO do governador de Paris, Primeiro ajudante de campo de Sua Majestade 
o imperador e rei [Napoleão], e general em chefe, Junot, decretando as condições de 
posse e venda de mercadorias inglesas em lojas e por negociantes portugueses em 
Lisboa. 
Obs.: doc impresso e bilingue (português e francês). 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 60. 
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61-  [post. 1809]  
ESCRITO (minuta) sobre a utilização dos antigos edifícios das fundições do distrito 
de Figueiró dos Vinhos, em Minas Gerais, para a construção de um Arsenal de 
mercadorias de apoio aos transportes entre o litoral e o interior. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 61. 
 

62-  1818, Agosto, 29, Lisboa 
CARTA DE LEGITIMAÇÃO dada pelo rei D. João VI, reconhecendo que Domingas 
Antunes Correia é mãe de Rosa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 62. 
 

63-  1818-1819, Porto  
MAPAS (2) das nações e portos que entraram e saíram no porto do Porto em 1818 e 
1819. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 63. 
 

64-   [post. 1818] 
AVISO do marquês de Viana ao conde de Subserra [Manuel Inácio Martins 
Pamplona Corte Real], informando a impossibilidade de se encontrar com este 
último, e o envio das cartas dos Diretores do Baile para apreciação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 64. 
 

65-  1819, Fevereiro, 18, Lisboa  
CARTA da Junta Governativa de Portugal ao rei D. João VI, sobre a regularidade 
das comunicações entre a Corte e os principais portos dos seus domínios na 
América e em Portugal, por meio de Correios marítimos, e o tempo que estes 
últimos demoram a realizar o frete. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 65. 
 

66-  1819, Maio, 1, Lisboa 
BOLETIM do telégrafo central com informação dos anúncios de entrada e saída de 
navios do porto de Lisboa, transmitidos na tarde de 1 de Maio de 1819, pelo 
sargento de telegrafo, Jerônimo Duarte Ribeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 66. 
 

67-   1824, Agosto, 5, Lisboa 
DECRETOS (2) do rei D. João VI, decretando que se observe o regulamento relativo 
às obrigações a cumprir pelos pilotos que servem na barra da cidade de Lisboa. 
Obs.: doc impresso.  
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 67. 
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68-  1826, Dezembro, 10 – 30, Lisboa 
INFORMAÇÕES (8) da Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra com extratos 
das participações oficiais recebidas naquele Ministério, sobre os progressos 
militares nas lutas entre liberais e absolutistas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 220, pasta 68. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 221 (1811) 
12 pastas descritas 
Assuntos: fardamento de tropas, fornecimentos de artilharia, fardamentos e víveres às tropas 
de todo o Portugal continental, pagamentos aos soldados e aos fornecedores, reedificação de 
fortalezas, reforma dos correios, prisioneiros de guerra, ida de prisioneiros para a Corte no 
Rio de Janeiro. 
 

35-  1811, Janeiro, 2 – 30  
ASSENTO diário da correspondência expedida da repartição da Guerra, contendo 
sumários (separados por dias) da correspondência, com indicação das respectivas 
datas e destinatários. Entre eles, o marechal Beresford, o juiz de fora de Aldeia 
galega, Martinho José de Perné, a Junta da Companhia das Vinhas do Alto Douro, 
Francisco de Paula Leite, Manuel Bernardo de Chaby, José Botelho Moniz, José 
Bonifácio de Andrade, sobre: barcos empregues na condução da palha, 
fornecimento de cobertores aos hospitais militares, abertura do hospital de Benfica, 
cunho de moeda de bronze, medidas contra a venda de vinho e bebidas 
espirituosas no castelo de São Jorge às tropas inglesas, proteção do Alentejo face à 
proximidade do inimigo, pagamento de tropas, entre outros assuntos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 221, pasta 1. 
 

36-  1811, Fevereiro, 1 – 27 
ASSENTO diário da correspondência pela repartição da Guerra, contendo 
sumários (separados por dias) da correspondência, com indicação das respectivas 
datas e destinatários. Entre eles, a Junta das Munições de Boca, José Botelho Moniz 
da Silva, o brigadeiro Blunt, a Junta do Arsenal do Exército, José de Moraes Antas 
Machado, José Carlos Barreto, Luís de Sequeira Oliva, sobre: a fábrica do salitre, 
projecto para a reforma dos correios, fornecimento de mochilas inglesas aos 
recrutas, fornecimento de carne à guarnição da praça de Abrantes, fábrica de 
mantas de Minde, navios portugueses construídos no estrangeiro, consertos no 
hospital militar situado no Calvário [Lisboa], entre outros assuntos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 221, pasta 2. 
 

37-  1811, Março, 2 - 29 
ASSENTO diário da correspondência pela repartição da Guerra, contendo 
sumários (separados por dias) da correspondência, com indicação das respectivas 
datas e destinatários. Entre eles, a Junta das Munições de Boca, José Botelho Moniz, 
Jerônimo Francisco Lobo, o desembargador Jacinto Pais, o provedor da Casa da 
Índia, José Antônio da Rosa, Domingos José Cardoso, Lourenço Antônio de 
Araújo, Francisco Alves da Silva, sobre: faltas de munição, excessos praticados 
pelas tropas espanholas nos arredores de Elvas, perdão aos desertores, apresto de 
carros para as tropas inglesas da margem esquerda do Guadiana, proibição de 
requisição de gados empregues na lavoura, entre outros assuntos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 221, pasta 3. 
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38-  1811, Abril, 1 – 30 
ASSENTO diário da correspondência pela repartição da Guerra, contendo 
sumários (separados por dias) da correspondência, com indicação das respectivas 
datas e destinatários. Entre eles, o desembargador Cardoso, o marechal Beresford, 
Duarte José Fava, o corregedor do Porto, Francisco Antônio Raposo, o Conselho de 
Guerra, a Junta das Munições de Boca, João Lobo Brandão de Almeida, sobre: o 
atraso nos pagamentos dos transportes do exército, projectos para a fortificação da 
barra de Aveiro, auxílio aos correios, limpeza da vila da Golegã por milicianos, 
aumento da ração de vinho aos soldados convalescentes do depósito de São Bento, 
entre outros assuntos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 221, pasta 4. 
 

39-  1811, Maio, 1 - 31 
ASSENTO diário da correspondência pela repartição da Guerra, contendo 
sumários (separados por dias) da correspondência, com indicação das respectivas 
datas e destinatários. Entre eles, a Junta do Arsenal do Exército, Filipe de Sousa 
Canavarro, o brigadeiro Blunt, o corregedor de Leiria, José Maria Pereira Forjaz de 
Sampaio, José Carlos Barreto, sobre: desembarque de bacalhau para sustento de 
refugiados, fornecimento de lenha para o depósito de recrutas de Setúbal, 
recrutamento na capital, falta de cavalos no depósito da Luz, protecção aos 
negociantes que forneciam gêneros a preços moderados, fornecimento de salitre à 
fábrica de pólvora, fornecimento de cirurgiões e remédios ao hospital de Coimbra, 
entre outros assuntos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 221, pasta 5. 
 

40-  1811, Junho, 1 - 29 
ASSENTO diário da correspondência pela repartição da Guerra, contendo 
sumários (separados por dias) da correspondência, com indicação das respectivas 
datas e destinatários. Entre eles, Jerônimo Francisco Lobo, a Junta das Munições de 
Boca, Sebastião Xavier Botelho, o [comandante de cavalaria] conde de São Paio 
[Manuel Antônio Maria Baltasar de São Paio e Melo e Castro Moniz e Torres 
Lusignan], Joaquim da Costa e Silva, o desembargador Francisco Sabino Álvares 
da Costa Pinto, Francisco de Paula Leite, o [comandante do Forte de São Paulo 
[Lisboa], brigadeiro] José Antônio da Rosa, sobre: o envio de balas para Elvas, 
envio de médicos para a vila de Ourém, emprego de prisioneiros na limpeza do 
lodo da caldeira de Alcântara, emprego de prisioneiros franceses na reedificação 
do forte das Berlengas, isenção de recrutamento para os aguadeiros de Lisboa, 
entre outros assuntos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 221, pasta 6. 
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41-  1811, Julho, 1 - 31 
ASSENTO diário da correspondência pela repartição da Guerra, contendo 
sumários (separados por dias) da correspondência, com indicação das respectivas 
datas e destinatários. Entre eles, o desembargador João Gaudêncio Torres, Filipe de 
Sousa Canavarro, o capitão Halloway, Joaquim da Costa e Silva, a Junta do 
Arsenal do Exército, o corregedor de Vila Viçosa, o juiz do crime do bairro do 
Limoeiro, sobre: coletes mandados fazer em Inglaterra para os fardamentos, 
reabertura do hospital do pátio do Saldanha para os soldados que viriam de 
Abrantes, pagamento de rações, rações a dar aos oficiais do exército espanhol, ida 
de feno para Trás-os-Montes, fardamentos a dar aos inválidos de S. Julião da Barra, 
entre outros assuntos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 221, pasta 7. 
 

42-  1811, Agosto, 1 - 31 
ASSENTO diário da correspondência pela repartição da Guerra, contendo 
sumários (separados por dias) da correspondência, com indicação das respectivas 
datas e destinatários. Entre eles, o desembargador José Carlos Barreto, Joaquim da 
Costa e Silva, a Junta do Arsenal do Exército, o desembargador Cardoso, o 
marechal Beresford, o [comandante] do Forte de São Paulo [em Lisboa] brigadeiro 
José Antônio da Rosa, Francisco da Silveira Pinto da Fonseca, sobre: falta de água 
para a guarnição e prisioneiros franceses nas Berlengas, fardamento de recrutas, 
substituição de telégrafos da linha de Abrantes, mantimentos do depósito de 
Mafra, férias das fábricas da pólvora, dinheiro para o hospital de Mafra, entre 
outros assuntos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 221, pasta 8. 
 

43-  1811, Setembro, 2 - 30 
ASSENTO diário da correspondência pela repartição da Guerra, contendo 
sumários (separados por dias) da correspondência, com indicação das respectivas 
datas e destinatários. Entre eles, o juiz de fora de Peniche, o [general] D. Antônio 
Soares de Noronha, a Junta do Arsenal do Exército, o marechal Beresford, Antônio 
Marcelino da Vitória, José Botelho Moniz, Luís José Pereira Freire de Andrade, 
sobre: a conclusão da obra na fonte do Príncipe, elaboração do alistamento de 
fogos e moradores de Lisboa, a apreensão de embarcações portuguesas por um 
comissário inglês condicionando o aprovisionamento da praça de Abrantes; 
apresto dos armamentos para os depósitos de Cascais, compra de cavalos pelos 
capitães Galvão e Corvo, trabalho do regimento de milícias de Santarém em 
trabalhos de fortificação em Abrantes, entre outros assuntos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 221, pasta 9. 
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44-  1811, Outubro, 1 – 30 
ASSENTO diário da correspondência pela repartição da Guerra, contendo 
sumários (separados por dias) da correspondência, com indicação das respectivas 
datas e destinatários. Entre eles, a Junta do Arsenal do Exército, Duarte José Fava, 
o marechal Beresford, José Carlos Barreto, José Botelho Moniz, João José de Faria 
Abreu Guião, a Junta das Munições de Boca, sobre: falta de forragens dos cavalos 
das tropas no Alentejo, envio de fardamento aos recrutas de Cascais e Lagos, 
pagamentos aos funcionários dos hospitais, armamento para o regimento de 
milícias de Lagos, conserto da ponte de madeira da estrada militar do Porto, 
fornecimentos ao presídio das Berlengas, depósito de víveres e fardamentos em 
Mafra, restabelecimento do Hospital da Figueira [da Foz] para doentes com 
moléstias mais prolongadas, abonação da quantia estipulada para a compra de 
instrumentos musicais, entre outros assuntos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 221, pasta 10. 
 

45-  ����1811, Novembro, 8 – 29 
ASSENTO diário da correspondência pela repartição da Guerra, contendo 
sumários (separados por dias) da correspondência, com indicação das respectivas 
datas e destinatários. Entre eles, o [intendente geral da Polícia] João de Matos 
Vasconcelos, João Lobo Brandão de Almeida, Joaquim da Costa e Silva, José 
Botelho Moniz, a Junta do Arsenal do Exército, a Junta das Munições de Boca, 
sobre: envio de presos para o Rio de Janeiro, fornecimento de armamentos às 
tropas, ida de prisioneiros para o Rio de Janeiro, inventário do Arsenal do Porto, 
fornecimento de capotes, calçado e mochilas às tropas, o estado do depósito de 
grãos da administração da província de Trás-os-Montes, abono aos prisioneiros 
franceses, entre outros assuntos. 
Obs.: há dias em falta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 221, pasta 11. 
 

46-  1811, Dezembro, 2 – 30 
ASSENTO diário da correspondência pela repartição da Guerra, contendo 
sumários (separados por dias) da correspondência, com indicação das respectivas 
datas e destinatários. Entre eles, a Junta do Arsenal do Exército, o governador 
militar de Coimbra, a Junta do Comércio, José Antônio Leite de Barros, Joaquim da 
Costa e Silva, José Botelho Moniz sobre o estado dos pagamentos das tropas de 
linhas e de Milícias, fornecimento de mantas ao exército, fardamento de soldados, 
falta de víveres em Abrantes, pagamento das despesas das obras da fortificação de 
Valença, contrato com os marchantes fornecedores de carne para o exército, 
estabelecimento de brigadas de cavalgaduras espanholas, entre outros assuntos. 
Obs.: há dias em falta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 221, pasta 12. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 228 (1793 -1800) 
Pastas descritas: 34 
Assuntos: pedidos de nomeação para cargos públicos, militares pedindo mudança de posto, 
venda de embarcações, arrendamento de algumas terras de D. João de Almeida e Castro, 
obras no palácio das Galveias, processos de interrogatórios, processos crimes, transferência 
de presos, embarcações estrangeiras, D. Isabel de Meneses, embarque de mercadorias 
particulares de Londres para Lisboa.  
 
 

1-  1793, Fevereiro, 26, Chaves 
OFÍCIO do [desembargador da Relação do Porto com exercício de provedor da 
Comarca de Miranda], Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sobre um 
requerimento seu, o qual remete cópia, solicitando ser despachado para a Casa da 
Suplicação. 
Anexo: requerimento (cópia).  
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 1. 
 

2-  1796, Janeiro, 19, Lisboa – Abril, 12, Lisboa 
INSTRUMENTOS de venda (2), o primeiro, passado pelo tabelião do público de 
notas da cidade de Lisboa, Antônio Nunes Soares Correia, da venda do navio 
caíque “ Dois Irmãos” pertencente ao negociante da praça de Lisboa Joaquim José 
Ferreira de Almeida; o segundo, passado pelo tabelião público de notas da cidade 
de Lisboa, José de Almeida Roriz, da venda de metade da corveta “Santo Antônio e 
Boaventura”, pertencente ao negociante da cidade de Lisboa, Francisco Xavier 
Fernandes Nogueira.  
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 2. 
 

3-  1796, Abril, 27, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo corrector do número da Cidade de Lisboa, Tomás Félix 
Tomasini de uma venda publica feita por João Bulkeley e Filho do bergantim inglês 
denominado “Irmãos”, de que era capitão Nicolau Vicent.    
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 3. 
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4-  [post. 1796, Dezembro, 9] – [ant. 1800, Setembro, 15] 
REQUERIMENTOS (12), o primeiro a um secretário de Estado, o segundo e o 
terceiro à rainha D. Maria I, do quarto em diante ao príncipe regente D. João; 
respectivamente de: 
 Joaquim José de Sá e Bulhões pedindo um cargo público, do mercador de vinhos, 
Joaquim José dos Anjos pedindo perdão de pena, de Antônio Gonçalves de 
Oliveira pedindo o posto de sargento agregado, de José Saveriano Xavier pedindo 
um posto militar, de José Filgueira de Meneses pedindo para ser nomeado para um 
cargo, de Antônio José Duarte da Silva pendido despacho para receber uma carga 
de um embarcação, de João Baptista da Silva pedindo um cargo militar, do alferes, 
José Sotero de Jesus pedindo carta de confirmação para o seu posto, de João 
Gonçalves Bezerra pedindo patente de confirmação para o seu posto, de Francisco 
Antônio de Amorim pedindo para que fosse assinado o despacho de uma sesmaria 
que lhe foi concedida, do padre Ambrósio José de Freitas também sobre uma 
sesmaria, e de Diogo de Góis da Ribeira Lara Falcão Leme pendido uma consulta 
que se encontra na Secretária dos Negócios amais de vinte anos do Reino acerca 
dos anos de serviço do seu avô e de seu tio de que é o legitimo herdeiro.  
Anexos: carta de mercê, certidões, auto, representação, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 4. 
 

5-  1796-1800 
OFÍCIOS em sua maioria do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de 
Portugal na Inglaterra], D. João de Almeida de Melo e Castro e ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre 
assuntos consulares, guardas-marinhas, exportações da Irlanda, embarque de 
mercadorias de Londres para Lisboa; apresamento de navios, entre outras matérias. 
Obs.: em inglês, francês e italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 5. 
 

6-  1797, Janeiro, 7, Almeida 
OFÍCIO do juiz de fora e auditor Gabriel de Bettencourt Vasconcelos e Lemos, 
sobre as testemunhas do sumário que estava remetendo, do caso do soldado do 
primeira Companhia do Regimento de Penamacor, João José de Melo. 
Anexo: requerimento, oficio, auto de sumário das testemunhas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 6. 
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7-  1797, Janeiro, 12, Queluz – Outubro, 31, Lisboa 
AVISOS (4) E ESCRITOS (2) do [ministro assistente ao despacho e secretário de 
Estado dos Negócios do Reino] marquês [de Ponte de Lima], mordomo-mor [D. 
Tomás Xavier de Lima Vasconcelos Brito Nogueira Teles da Silva], ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre 
remoção de presos do presídio do Lazareto e da Trafaria; acerca de consultas 
nomeadamente de uma de D. Francisca de Paula Almeida; sobre o envio de uma 
conta da contadoria para presença régia.    
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 7. 
 

8-  1797, Fevereiro, 2, [Lisboa] 
ATESTADO passado por Luís de Antônio de Araújo, atestado que Francisco Xavier 
Todi encontrava-se no seu colégio em Março de 1795, onde prossegue os seus 
estudos em língua portuguesa, francesa e inglesa, geometria, aritmética e álgebra.   
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 8. 
 

9-  1797, Abril, 3, Queluz – Maio, 25, Queluz 
OFÍCIOS (3), do [secretário de Estado do Reino e Mercês] José de Seabra da Silva ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, sobre a petição do condenado ao degredo na Índia, Francisco José de 
Oliveira; acerca de uma carta de Luís Xavier Valente; sobre a ida de alguns réus ao 
presídio do Limoeiro.   
Anexo: ofício, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 9. 
 

10-  1797, Maio, 6, Lisboa – 1799, Agosto, 9, Lisboa 
OFÍCIOS (3), de Antônio Estuardo Bringue, de José Severiano Manuel e de 
Francisco José Brandão, [possivelmente ao secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho] respectivamente, sobre o 
estado das instituições da nação, tecendo considerações acerca dos planos adotados 
para se conservar a monarquia e inibir as revoltas, considerando o sistema aplicado 
como erróneo uma vez que diminui as luzes e ciências dos povos; agradecendo a 
correspondência trocada com o destinatário, aproveitando para remeter o 
requerimento do irmão para ser apreciado, a fim de que continue recebendo 
regularmente seus ordenados; sobre um requerimento de um armador de um 
corsário inglês que subiu ao Conselho do Almirantado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 10. 
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11-  1797, Maio, 8, Queluz – Outubro, 21, Mafra  
OFÍCIOS (11), do [secretário de Estado da Guerra, visconde de Balsemão], Luís 
Pinto Sousa, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, tratando de várias matérias, tais como: a expedição do 
correio Caetano Rafael para Madri para anunciar o nascimento da infanta [D. Maria 
Isabel Francisca de Bragança e Bourbon]; o requerimento do Brigadeiro Pedro 
Alves de Andrade; a promoção ao posto de tenente-coronel, do sargento-mor 
agregado, Feliciano Antônio Falcão; os documentos do encarregado dos negócios 
de Espanha em Portugal, acusando a recepção de um ofício de D. João de Almeida 
de Melo e Castro; sobre um ofício do ministro plenipotenciário da América em 
Portugal, entre outros assuntos.  
Obs.: ver http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/4991.pdf. 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 11. 
 

12-  1797, Maio, 12, [Lisboa] 
ESCRITO de [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João 
Filipe da Fonseca] acerca de um ofício do ministro da Suécia, remetido pelo 
[secretário de Estado da Guerra, visconde de Balsemão], Luís Pinto Sousa, 
solicitando a entrega de uma menina filha de suecos. 
Anexo: ofícios. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 12. 
 

13-  1797, Maio, 29 – [1800], [Lisboa], Bragança, Porto. 
OFÍCIOS (8), ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, de várias entidades, entre elas [secretário de Estado da 
Guerra, visconde de Balsemão], Luís Pinto Sousa, e o intendente geral da Polícia 
[da Corte e Reino] Diogo Inácio de Pina Manique, tratando de correspondências de 
representantes estrangeiros me Portugal, mudança de posto de militares, 
requerimento de José Joaquim dos Anjos, pagamento de dividas, envio de uma 
petição do comerciante da cidade do Porto Domingos Gomes Pinto, verba para 
compra de linho cânhamo. 
Anexo: ofícios em francês, relação, lembrete, auto, ofícios, requerimentos, atestado.   
Obs.: sobre o requerimento de José Joaquim dos Anjos ver AHU_CU_Reino, Cx. 
228, pasta 3 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 13. 
 

14-  1797, Junho, 17,Queluz 
AVISO do [secretário de Estado do Reino e Mercês] José de Seabra da Silva ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, ordenando que Anastácio José, preso na Trafaria fosse cumprir degredo 
na Índia ou Moçambique. 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 14. 
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15-  1797, Julho, 20, Queluz, Silvães 
OFÍCIOS (2), o primeiro de D. Rodrigo José de Meneses, oferecendo um dos seus 
filhos para serviço régio, e o segundo de Bernardo da Encarnação Sales, 
agradecendo o facto de ter levado a presença régia a sua carta.                                                 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 15. 
 

16-  [post. 1797. Agosto, 23] 
RELAÇÃO de requerimentos de 1795 a 1797.  
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 16. 
 

17-  1799, Abril, 22, Lisboa – Agosto, 10, Lisboa 
OFÍCIOS (4), do intendente geral da Polícia [da Corte e Reino] Diogo Inácio de Pina 
Manique ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho, sobre o requerimento de Veríssimo da Cruz; acerca de uma 
devassa feita a partir da suspeita de falsidade de umas letras de câmbio; sobre o 
envio de uma conta do corregedor do Bairro dos Remolares; sobre a nomeação de 
José Anastácio Lopes Cardoso para desembargador e corregedor do Bairro Alto.   
Anexo: escritos, requerimento, auto, certidão, lembrete, avisos (minutas), certidão.  
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 17. 
 

18-  1799, Julho, 5, [Lisboa] – 1800 
OFÍCIO, LEMBRETE e SOBRESCRITO, sobre embarcações estrangeiras, que 
tinham de receber a visita da saúde.  
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 18. 
 

19-  1800, Abril, 6, Lisboa – Julho, 5, Queluz 
CARTAS PARTICULARES (2), no primeiro o remetente fala do seu regresso ao 
reino depois de dois anos de campanha, e no segundo o remetente desculpa-se por 
não ter escrito antes por falta de tempo, e agradece a última carta.  
Anexo: carta em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 19. 
 

20-  1800, Maio, 10, [Queluz] 
AUTO de processo verbal e interino que se fez aos soldados do Regimento de 
Lisboa, de que é coronel D. Tomás de Noronha.  
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 20. 
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21-  1800, Maio, 17, Lisboa – Julho, 16, Porto 
ESCRITOS (4), ao [oficial em Londres], Augusto Molloy, respectivamente de J. 
Matta, de José Silva Ribeiro, e de José Caetano Andrade, o primeiro, de J. Matta, 
pedindo para informar a D. João de Almeida [de Melo e Castro] da sua chegada em 
Lisboa, da entrega dos despachos a D. Luís Pinto [de Sousa Coutinho], e de já ter 
encontrado D. Gregório e D. Rodrigo de Meneses;  
O segundo, sobre negócios de D. João que precisam ser tratados com o destinatário; 
O terceiro, pedindo auxilio do destinatário para ajudar o senhor Antônio Mangin 
no embarque de uma partida de cobre para forro de navios que encomendou; e o 
quarto, pedindo notícias e confirmação da ida de D. Gregório de Meneses para o 
norte no Outono.  
Anexo: ofício cópia,  
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 21. 
 

22-  1800, Maio, 21, Lisboa 
PROCESSO contendo o interrogatório de militares do Regimento de Infantaria de 
Lencastre, da companhia de caçadores. 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 22. 
 

23-  1800, Junho, 5, Borba – Julho, 14, Borba 
TERMOS de arrendamento de terras pertencentes a D. João de Almeida de Melo e 
Castro, que foram arrendadas por Joaquim Manuel Faito, João da Silva, José Moniz 
da Sousa, José Gomes, José Joaquim de Paiva, capitão Antônio Joaquim da Silva 
Massano, Manuel Dias, João da Silva e João Cordeiro Garcia, respectivamente.  
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 23. 
 

24-  1800, Julho, 5, Lisboa – Agosto, 5, Londres 
ESCRITOS (2) (minutas) e LEMBRETE, sendo um escrito para ao [oficial em 
Londres], Augusto Molloy, sobre o envio de uns recibos, informando ainda não ter 
aprontado as encomendas pedidas, informando a falta de crédito, e a baixa do 
preço do açúcar; o segundo, ao [oficial da Secretária de Estado da Marinha e 
Ultramar] José da Silva Ribeiro acusando a recepção de correspondência, a 
exportação de cobre de Inglaterra para Portugal; e o lembrete informando sobre 
correspondências.  
Anexo: ofício (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 24. 
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25-  1800, Junho, 6, Borba – Agosto, 24, Londres 
OFÍCIOS (16) e OFÍCIOS (cópia) (2) ao capitão Antônio José Delgado, de diversas 
personalidades entre elas José Alberto da Silveira, Gaspar Lopes de Gusmão, 
Francisco Antunes Gonçalves, Francisco Xavier da Rosa, tratando de diversos 
assuntos tais como: relação de bens do destinatário, reparação do palácio das 
Galveias, acusando a recepção de correspondência, pedido de cargo, matérias para 
as obras do palácio das Galveias, ordens dadas para responder as petições de uns 
lavradores, sobre uns arrendamentos das herdades do [conde das Galveias], D. 
João [de Almeida de Melo e Castro] entre outros assuntos. 
Anexo: ofícios 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 25. 
 

26-  1800, Junho, 7, [Lisboa] – Julho, 9, [Lisboa] 
ESCRITOS (6), ao [oficial em Londres], Augusto Molloy, do [oficial da mesma 
Secretária] Caetano José Ribeiro, sobre o envio de uma certa quantia em dinheiro e 
de mantimentos; dando notícias acerca da chegada do abade Ceni, mencionando 
que por ele enviou uma lata de melaço e um pequeno barril com farinha, indicando 
ter recebido correspondência para ser entregue a D. Teresa e ao marquês de 
Alorna; informando que D. Rodrigo de Meneses ainda se encontra no Porto e que 
espera notícias das saúde de D. Isabel de Meneses; informando que um dos navios 
do comboio inglês envia as encomendas de Antônio José Delgado e o barril de 
vinho; acusando a recepção de correspondência, e informando que guardou as 
cartas de D. Rodrigo de Meneses e D. Gregório como lhe fora ordenado.   
Anexo: escritos 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 26. 
 

27-  1800, Junho, 22 – Julho, 22 
RELAÇÕES (2) indicando o estado em que se acham as causas que [enviado 
extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal na Inglaterra] D. João de 
Almeida de Melo e Castro tem pendentes contra diversas pessoas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 27. 
 

28-  1800, Junho, 23, Lisboa – Agosto, 5, Lisboa 
OFÍCIOS (5) ao [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal na 
Inglaterra] D. João de Almeida de Melo e Castro], de várias pessoas, tais como 
Tomás de Agostinho Lobo e Joaquim Inácio de Moreira Dias, sobre o envio de 
relações, dando noticias de sentenças, pedindo informação sobre o seu regresso a 
corte e agradecendo as recomendações que fez ao seu tio, Martinho de Melo e 
Castro, tratando de assuntos que tinha pendentes em Lisboa, entre outros assuntos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 28. 
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29-  1800, Junho, […], Lisboa 
OFÍCIOS (14) de Antônio José Delgado ao [enviado extraordinário e ministro 
plenipotenciário de Portugal na Inglaterra] D. João de Almeida de Melo e Castro]. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 29. 
 

30-  1800, Julho, 25, [Lisboa] 
CARTA particular ao [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de 
Portugal na Inglaterra], D. João de Almeida de Melo e Castro, do seu tio, cardeal 
patriarca de Lisboa, informando de sua saúde e tratando de assuntos pessoais.  
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 30. 
 

31-  1800, Julho, 25, Lisboa  
ESCRITO ao [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal na 
Inglaterra, D. João de Almeida de Melo e Castro], pedindo noticias acerca da saúde 
de D. Isabel de Meneses, informando sobre uma letra de duzentos e trinta mil reis, 
que já resgatou mesmo não tendo ordem expressa para tal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 31. 
 

32-  [ca. 1800, Julho, Falmouth, Lisboa] 
CARTAS particulares (4), ao [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de 
Portugal na Inglaterra], D. João de Almeida de Melo e Castro, a primeira do 
[capitão] Antônio José Delgado, dando informações pessoais, desde sua saída de 
Londres, indicando a partida do paquete “Prince Walles” no sábado e que iria nele, 
levando os despachos do dito ministro, mencionando ainda as caixas das 
encomendas do ministro que se encontravam em casa de Fox, e que este as 
remeteria para Londres; a segunda, de Miguel V., sobre cartas do serviço real e 
assuntos consulares, nomeadamente as que entregara a Caetano Ribeiro e que 
subiram a presença do príncipe regente, mencionando o abade Ceni e o 
requerimento dos lavradores; indicando ainda que em Lisboa se esperam cartas da 
Espanha e esclarecimentos sobre uma esquadra saída de Brent; a terceira, da prima, 
sobre assuntos de família, mencionando os cuidados do dito ministro com a saúde 
da esposa, D. Isabel de Meneses; a quarta, de Teresa, pedindo notícias da família. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 32. 
 

33-  [1800] 
MAPA de mercadorias: trigo, cevada, queijo, galinha; indicando as quantias que 
pretende que se pague por cada item. 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 33. 
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34-  [ca.1800]  
CARTAS particulares (3), á D. Isabel José de Meneses, a primeira, de seu pai, D. 
Rodrigo, tratando de assuntos familiares, da saúde de D. Isabel e da falta de 
notícias; a segunda, de D. Leonor de Portugal, participando o casamento de seu 
sobrinho, o conde de Alva, filho de D. Vicente de Sousa Coutinho, com D. Mariana 
de Sousa Holstein; a terceira, de Rita Constança, agradecendo as cartas recebidas, 
desculpando-se de não ter respondido antes, mencionando que os pais de D. Isabel 
estavam no Porto, que todos folgam em sabê-la melhor de saúde, e que desejam 
que retorne de Londres o quanto antes, informando que a família pretenderia ir as 
Caldas, e por último, pedindo encomendas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 228, pasta 34. 
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AHU_CU_Reino 
Reino, Cx 231 (1808 - 1809) 
pastas descritas: 19 
Assuntos: concessão de passaportes reais pelo secretário da Marinha em Portugal, D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, fazendo saber aos governadores e outras 
autoridades que não pusessem impedimentos para as viagens de saída ou de chegada das 
diversas embarcações que sairiam de portos portugueses com destino a outros portos da 
mesma nacionalidade ou ao estrangeiro: Inglaterra, Espanha, Brasil. Também constam 
requerimentos dos mestres destas embarcações solicitando ao príncipe regente [D. João] a 
concessão do passaporte real, declarando e apresentando os devidos documentos relativos a 
já terem cumprido as viagens necessárias para poderem receber o passaporte.  
 

1-  1808, Setembro, 22 – 26, Lisboa. 
PASSAPORTES (7) concedidos pelo governador do Reino, D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, fazendo saber aos governadores e outras 
autoridades que não pusessem impedimentos para as viagens das seguintes 
embarcações, assinalando os nomes de seus mestres, os portos de origem e de 
destino, assim como declarando nelas não terem parte interesses estrangeiros: iate 
Nossa Senhora da Piedade: Lisboa–Viana-Lisboa; o mesmo iate, Lisboa-Cork-
Lisboa; bergantim Delfim: Lisboa-Setúbal-Irlanda-Lisboa; iate Estrela-do-mar: 
Lisboa-Setúbal-portos da Galícia-Lisboa; bergantim Esperança: Lisboa-Setúbal-
Lisboa; iate Fama Nova: Lisboa-portos da Galícia-Lisboa; iate Golfinho: Lisboa-
Figueira-Lisboa.   
Anexo: atestado, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 231, pasta 1. 
 

2-  1808, Setembro, 29 – 30, Lisboa 
PASSAPORTES (8) concedidos pelo governador do Reino, D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, fazendo saber aos governadores e outras 
autoridades que não pusessem impedimentos para as viagens das seguintes 
embarcações, assinalando os nomes de seus mestres, os portos de origem e de 
destino, assim como declarando nelas não terem parte interesses estrangeiros: iate 
Nossa Senhora da Lapa, Santo Antônio e Almas: portos de Portugal-portos da 
Galícia-portos de Portugal; caíque Nossa Senhora do Livramento: Lisboa-Sevilha-
Lisboa; iate Senhor das Chagas: Lisboa-Figueira-Lisboa; barco Dois Amigos: 
Lisboa-Algarve-Lisboa; iate Três Amigos: Lisboa-Algarve-Lisboa; iate Nossa 
Senhora do Socorro Primavera de Viana: Lisboa-Viana-Lisboa; Senhor da Pauta e 
Pensamento Volante, mesmo trajeto; iate Santa Rita Bom Gosto: Lisboa-Porto-
Lisboa. 
Anexo: lembretes; atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 231, pasta 2. 
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3-  1808, Outubro, 1 – 6, Lisboa. 
PASSAPORTES (10) concedidos pelo governador do Reino, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, fazendo saber aos governadores e outras 
autoridades que não pusessem impedimentos para as viagens das seguintes 
embarcações, assinalando os nomes de seus mestres, os portos de origem e de 
destino, assim como declarando nelas não terem parte interesses estrangeiros: 
barco Santa Cruz: Lisboa-Viana-Lisboa; iate Nossa Senhora do Carmo: Lisboa-
Londres-Lisboa; iate Nossa Senhora das Dores: Lisboa-Vila do Conde-Lisboa; 
barco Ave Maria: Setúbal-Reino da Galícia-Lisboa ou Setúbal; bergantim Santo 
Antônio Ligeiro: Setúbal-Holanda-qualquer porto português; bergantim Santo 
Antônio e Brilhante: Setúbal-portos da Irlanda-Lisboa; iate Senhor dos Passos: 
Setúbal-portos do Reino ou da Galícia-qualquer porto português; iate Fama Nova: 
Setúbal-Irlanda_Setúbal ou Lisboa; iate Santo Antônio Felix: Lisboa-Setúbal-
Irlanda-Lisboa; barco Ramalhete: Setúbal-portos do Reino ou da Galícia-qualquer 
porto português.  
Anexo: atestado, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 231, pasta 3. 
 

4-  1808, Outubro, 7 – 15, Lisboa. 
PASSAPORTES 10) concedidos pelo governador do Reino, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, fazendo saber aos governadores e outras 
autoridades que não pusessem impedimentos para as viagens das seguintes 
embarcações, assinalando os nomes de seus mestres, os portos de origem e de 
destino, assim como declarando nelas não terem parte interesses estrangeiros: 
barco Senhor dos Mártires: Setúbal-Irlanda-Lisboa; iate Bom Conceito: Setúbal-
Caminha-Setúbal; iate Rio Lima: Setúbal-Irlanda-Setúbal; escuna Nossa Senhora da 
Vitória: Lisboa-Porto-Lisboa; escuna Bizarria de Viana: Lisboa-portos da Irlanda-
Lisboa; iate Paquete de Castro Marim: Lisboa-Algarve-Lisboa; rasca Nossa Senhora 
das Necessidades: Lisboa-Algarve-Lisboa; iate Jesus-Maria-José: Lisboa-Porto-
Inglaterra; iate Não Pode Ser: Lisboa-Porto-Lisboa; iate Santo Antônio das Almas: 
Lisboa-Porto-Lisboa. 
Anexo: lembretes, atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 231, pasta 4. 
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5-  1808, Outubro, 17 – 27, Lisboa. 
PASSAPORTES (10) concedidos pelo governador do Reino, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, fazendo saber aos governadores e outras 
autoridades que não pusessem impedimentos para as viagens das seguintes 
embarcações, assinalando os nomes de seus mestres, os portos de origem e de 
destino, assim como declarando nelas não terem parte interesses estrangeiros: 
escuna Isabel: Lisboa-portos da Irlanda-Lisboa; iate Boa União: Lisboa-Porto-
Lisboa; escuna Isabel: Lisboa-Setúbal-portos da Irlanda-Lisboa; escuna Boa 
Esperança: Lisboa-Liverpool-qualquer porto português; iate Nossa Senhora do 
Carmo: Porto-Liverpool- qualquer porto português; bergantim Imperador da 
América: Lisboa-Setúbal-Irlanda-Lisboa; iate Nossa Senhora da Assunção: Lisboa-
Viana-Lisboa; iate Nossa Senhora da Agonia Santo Antônio e Almas: Lisboa-
Viana-Lisboa; iate Nossa Senhora do Amparo: Lisboa-Viana-Lisboa; iate Aurora: 
Lisboa-Figueira-Lisboa. 
Anexo: lembretes, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 231, pasta 5. 
 

6-  ����1808, Novembro, 3 – 8, Lisboa. 
PASSAPORTES (6) concedidos pelo governador do Reino, D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, fazendo saber aos governadores e outras 
autoridades que não pusessem impedimentos para as viagens das seguintes 
embarcações, assinalando os nomes de seus mestres, os portos de origem e de 
destino, assim como declarando nelas não terem parte interesses estrangeiros: 
patacho Providência: Setúbal-Irlanda-Setúbal ou Lisboa; bergantim Nova 
Amizade: Lisboa-Dublin-Lisboa; iate Nossa Senhora do Caqrmo: Lisboa-Porto-
Lisboa; iate O Senhor dos Aflitos Vencedor da Batalha: Viola do Conde-Lisboa; 
´baqrco OI Senhor do Bom Fim: Setúbal-portos da Galícia-Setúbal ou Lisboa; navio 
São Manoel: Porto-Rio de Janeiro-Porto ou Lisboa. 
Anexo: lembretes; o trajeto do navio São Manoel está assinalado no lembrete e não 
no passaporte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 231, pasta 6. 
 

7-  1808, Novembro, 15 – 26, Lisboa. 
PASSAPORTES (6) concedidos pelo governador do Reino, D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, fazendo saber aos governadores e outras 
autoridades que não pusessem impedimentos para as viagens das seguintes 
embarcações, assinalando os nomes de seus mestres, os portos de origem e de 
destino, assim como declarando nelas não terem parte interesses estrangeiros: iate 
Alegria de Caminha: Caminha-qualquer porto do Reino ou Galícia-Caminha ou 
Lisboa; iate Nossa Senhora de Loreto: Lisboa-Porto-Lisboa; barco Vera Cruz: 
Lisboa-Viana-Lisboa; iate Nossa Senhora da Piedade: Lisboa-Porto-Lisboa; iate Boa 
Nova: Lisboa-Figueira-Lisboa; bergantim Paraibuna: Lisboa-Irlanda-Lisboa.  
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 231, pasta 7. 
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8-  1808, Novembro, 29, Vila do Conde 
INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO cível de testemunhas a favor do dono e caixa 
do iate Nossa Senhora das Neves e São Francisco de Paula, José Monteiro, no qual 
se declara o local de construção e os nomes dos construtores daquele iate, 
declarando-se não haver nele nenhum interesse estrangeiro, com as declarações de 
várias testemunhas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 231, pasta . 
 

9-  1808, Dezembro, 2 – 13, Lisboa. 
PASSAPORTES (7) concedidos pelo governador do Reino, D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, fazendo saber aos governadores e outras 
autoridades que não pusessem impedimentos para as viagens das seguintes 
embarcações, assinalando os nomes de seus mestres, os portos de origem e de 
destino, assim como declarando nelas não terem parte interesses estrangeiros: iate 
Voluntário de Viana: Setúbal-Irlanda-Setúbal ou Lisboa; iate Júpiter: Setúbal-
Irlanda-Setúbal ou Lisboa; iate Sua Alteza Real: Lisboa-Mediterraneo-Lisboabarco 
Paz Geral: Setúbal-portos do Reino ou da Galícia-Setúbal ou Lisboa; barco Senhor 
da Boa Morte: Setúbal-Galícia-Setúbal ou Lisboa; barco Três Amigos: Lisboa-
Figueira-Lisboa; iate Alegria: Lisboa-Porto-Lisboa. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 231, pasta 9. 
 

10-  ����1808, Dezembro, 15 – 30, Lisboa. 
PASSAPORTES (9) concedidos pelo governador do Reino, D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, fazendo saber aos governadores e outras 
autoridades que não pusessem impedimentos para as viagens das seguintes 
embarcações, assinalando os nomes de seus mestres, os portos de origem e de 
destino, assim como declarando nelas não terem parte interesses estrangeiros: iate 
Inseparável União: Lisboa-Setúbal-portos do Reino ou da Galícia-Lisboa; iate Santo 
Antônio e Almas: Lisboa-Caminha-Lisboa; iate Diligente: Setúbal-Irlanda-Setúbal 
ou Lisboa; iate Chagas de Cristo: Setúbal-galícia-Setúbal ou Lisboa; iate Rebeca 
Nova: Lisboa-Porto-Lisboa; bergantim Galgo: Setúbal-Irlanda-Setúbal; iate Espírito 
Santo: Lisboa-Setúbal-Lisboa; barco São José e Almas: Lisboa-Viana-portos do 
Reino-Lisboa; bergantimn Bela Maria: Bahia-Pernambuco-Porto. 
Anexo: lembretes, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 231, pasta 10. 
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11-  1809, Janeiro, 2 – 13, Lisboa. 
PASSAPORTES (11) concedidos pelo governador do Reino, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, fazendo saber aos governadores e outras 
autoridades que não pusessem impedimentos para as viagens das seguintes 
embarcações, assinalando os nomes de seus mestres, os portos de origem e de 
destino, assim como declarando nelas não terem parte interesses estrangeiros: iate 
Nossa Senhora da Agonia: Lisboa-Figueira-Lisboa; iate São Joaqu8m e Santa Ana: 
Setúbal-portos de Portugal ou Galícia-Setúbal; iate Nossa Senhora da Conceição: 
lisboa-Porto-Lisboa; iate Fama Nova: Lisboa-Setúbal-portos do reino ou da Galícia-
Lisboa; barco São João Batista: Setúbal-portos de Portugal ou da Galícia-Setúbal; 
iate Conquistador: Setúbal-portos do Reino ou Galícia-Lisboa; iate Nossa Senhora 
da Conceição e Salvamento: Porto-Gibraltar-algum porto de Portugal-Faro; iate 
Nova Esperança: Setúbal-Irlanda-Setúbal ou Lisboa; barco Nossa Senhora da 
Conceição: Lisboa-Algarve-Lisboa.galera Vigilância: Lisboa-Boston-Lisboa. 
Anexo: lembretes, atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 231, pasta 11. 
 

12-  [ant. 1809, Janeiro, 2 – 29, Lisboa]. 
REQUERIMENTOS (8) solicitando ao príncipe regente [D. João] a concessão do 
passaporte, já que declaram já ter cumprido as viagens necessárias e apresentam os 
devidos documentos: o 1º, do mestre do bergantim providência de Aveiro, 
Henrique José Pedroso; o 2º, do mestre da polaca Nossa Senhora do Rosário, José 
Joaquim de Sousa Simas; o 3º, do mestre e senhorio com sócios da galera 
Vigilância, Inácio Alberto de Oliveira; o 4º, do mestre do barco Senhora da 
Conceição, Quintino da Cruz; o 5º, do mestre do bergantim Golfinho, Antônio 
Ribeiro Pontes Braga; o 6º, do mestre do iate Deus Sobre Tudo, José Alves de 
Abreu Guimarães; o 7º, do mestre do iate Pai Manuel, Mário Lopes Veloso; o 8º, do 
mestre da galera Tejo, Boaventura Romero; pretendem fazer viagem para Aveiro, 
Gibraltar, Boston, Algarve, Londres, Inglaterra. 
Anexo: atestados, lembretes, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 231, pasta 12. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

13-  1809, Janeiro, 14 – 24, Lisboa, [Setúbal]. 
PASSAPORTES (8) concedidos pelo governador do Reino, D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, (com exceção do 3º, concedido pela Junta da 
Regência da vila de Setúbal), fazendo saber aos governadores e outras autoridades 
que não pusessem impedimentos para as viagens das seguintes embarcações, 
assinalando os nomes de seus mestres, os portos de origem e de destino, assim 
como declarando nelas não terem parte interesses estrangeiros: iate Santíssimo 
Sacramento: Setúbal-portos do Reino ou Galícia-Setúbal ou Lisboa; barco Dois 
Amigos: Setúbal-portos de Portugal ou Galícia-Setúbal; bergantim Voluntário: 
Setúbal-Irlanda ou Galícia-Setúbal; oi mesmo bergantim: Lisboa-Setúbal-Lisboa; 
iate Não Sei: Porto-Gibral-qualquer porto de Portugal ou Galícia; iate Pai Manoel: 
Porto-Gibraltar-qualquer porto do Reino; iate Deus Sobre Tudo: Porto-Gibraltar-
qualquer porto do Reino; escuna Nossa Senhora da Piedade: Lagos ou Tavira-
Lisboa.  
Anexo: requerimento, atestados, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 231, pasta 13. 
 

14-  1809, Janeiro, 26 – 31, Lisboa. 
PASSAPORTES (8) concedidos pelo governador do Reino, D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende, fazendo saber aos governadores e outras 
autoridades que não pusessem impedimentos para as viagens das seguintes 
embarcações, assinalando os nomes de seus mestres, os portos de origem e de 
destino, assim como declarando nelas não terem parte interesses estrangeiros: 
caíque Nossa Senhora do Carmo: Lisboa-Gibraltar-Lisboa; iate Nossa Senhora da 
Piedade e boa Felicidade: Porto-Plymouth ou outro porto da costa inglesa-
qualquer porto de Portugal; galera Bonfim: Setúbal-Irlanda-Setúbal; do iate Nossa 
Senhora do Livramento e Boa União: Lisboa-São Martinho-Lisboa; bergantim 
Delfim: Setúbal-Lisboa-Setúbal; iate São José Diligente: Setúbal-Irlanda-Setúbal ou 
Lisboa; bergantim Golfinho: Porto-Londres-Porto. 
Anexo: lembretes, atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 231, pasta 14. 
 

15-  [ant. 1809, Março, 15 – Maio, 2, Lisboa]. 
REQUERIMENTOS (6) solicitando ao príncipe regente [D. João] a concessão do 
passaportes, já que declaram já ter cumprido as viagens necessárias e apresentam 
os devidos documentos: o 1º, do mestre do navio Duas Irmãs, Manoel Inácio; o 2º, 
do mestre da galeota Bons Amigos, José Pereira Volcão; o 3º, do mestre do barco 
Nossa Senhora da Conceição Santo Antônio e Almas, Manuel Gomes; o 4º, do 
mestre do navio Beligerante, José Antônio dos Santos; o 5º, do negociante 
proprietário da escuna Flor do Guadiana, Luís Francisco de Macedo, por seu 
procurador Bento José da Cunha Viana; o 6º, do mestre do barco Bom Jesus de 
Fam, Roque Gonçalves, para fazerem viagem para Petersburgo, Filadélfia, Algarve, 
Inglaterra, para um dos portos do Reino ou Galiza. 
Anexo: atestados, certidões, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 231, pasta 15. 
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16-  1809, Abril, 21, Lisboa. 
ATESTADO da Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação 
afiançando o juramento de Manuel Antônio dos Santos ser o mestre do iate Nossa 
Senhora das Neves São Francisco de Paula, declarando ser português, tanto quanto 
o senhorio José Monteiro e que não havia nenhum interesse estrangeiro naquela 
embarcação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 231, pasta 16. 
 

17-  [ant. 1809, Junho, 2 – Agosto, 31, Lisboa]. 
REQUERIMENTOS (9) ao príncipe regente [D. João] solicitando a concessão de 
passaportes, já que declaram já ter cumprido as viagens necessárias e apresentam 
os devidos documentos: o 1º, do mestre do barco Nossa Senhora das Mercês Santo 
Antônio, Antônio Rodrigues, para viajar para os portos da Galícia; o 2º, do mestre 
do barco iate Delfim, João Antônio Coelho, para viajar para os portos do Reino; o 
3º, do mestre do bergantim Vênus, Domingos do Rosário, para viajar para os 
portos da Irlanda ou Gotemburgo; o 4º, do mestre da escuna Instrução, Diogo de 
Sousa Lobo para viajar da vila de Figueira para Garni(... ); o 5º, do mestre do iate 
Mentor, Francisco José Viana, para viajar da cidade do Porto para outros portos do 
Reino; o 6º, do mestre do caíque São José e Pérola, Lourenço do O´, para viajar da 
cidade do Porto para o Algarve; o 7º, do mestre do iate Andorinha, João dos 
Santos, para viajar para os portos da Galícia; o 8º, do mestre do bergantim 
Pensamento Feliz, Manuel Martins Morgado, para viajar para Plymouth; o 9º, 
mestre da lancha Restauração, José Martins Pinheiro, para viajar da cidade do 
Porto para o Algarve. 
Anexo: informações, requerimentos, certidões, atestados, instrumento de 
justificação, bilhete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 231, pasta 17. 
 

18-  [ant. 1809, Setembro, 19 – Outubro, 22, Lisboa]. 
REQUERIMENTOS (5) ao príncipe regente [D. João] solicitando a concessão do 
passaporte real, já que declaram já ter cumprido as viagens necessárias e 
apresentam os devidos documentos: o 1º, do mestre do barco Os Bons Amigos, 
José Joaquim Maçarote, para viajar de Setúbal para outros portos do Reino; o 2º, do 
mestre do barco Nossa Senhora das Dores, Jacinto Pereira Borges, para viajar o 
porto da Figueira; o 3º, do mestre da galera General Silveira, para viajar para as 
Ilhas Canárias; o 4º, do mestre da chalupa Boa Ventura, João Antônio Fernandes, 
para viajar para os portos de Espanha o 5º, do mestre do iate Volante, Joaquim José 
da Silva, para viajar da cidade do Porto para Liverpool. 
Anexo: informações, instrumentos de justificação, lembretes, bilhete, requerimento, 
certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 231, pasta 18. 
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19-  [ant. 1809, Novembro, 17 – Dezembro, 19, Lisboa]. 
REQUERIMENTOS (6) ao príncipe regente [D. João] solicitando a concessão do 
passaportes, já que declaram já ter cumprido as viagens necessárias e apresentam 
os devidos documentos: o 1º, do mestre do iate Nossa Senhora do Carmo 
Sacramento, Francisco Luís Lopes, para viajar de Faro para outros portos do Reino 
o 2º, do mestre do bergantim Estrela Brilhante, Bernardo José de Santa Ana, para 
viajar de Setúbal para a Irlanda; o 3º, do mestre do bergantim Amazona, Manuel 
Bento da Luz, para viajar da cidade do Porto para portos da Inglaterra; o 4º, do 
mestre do bergantim Santo Agostinho, Antônio da Costa Martins, para viajar da 
cidade do Porto para um dos portos da Inglaterra; o 5º, do mestre do bergantim 
Fiel Portuense, Joaquim da Silva Belém, para viajar da cidade do Porto para 
Liverpool e depois para Lisboa; o 6º, do mestre do iate Paquete de Viana, João José 
da Silva Campos, para viajar de Viana para um dos portos da Inglaterra ou Irlanda 
e depois, para Lisboa. 
Anexo: atestados, instrumentos de justificação, lembretes, requerimento, 
passaporte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 231, pasta 19. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 232 (1780-1815) 
34 pastas descritas. 
Assuntos: oficiais para o ultramar; padres capuchos; tropas em Chaves; nomeações para 
ofícios diversos; fábrica de tecidos de Azeitão; presos; fabricação de pólvora, recrutamento e 
embarque de marinheiros; degredados; minas de carvão; Província de Santo Antônio do 
Brasil; viagens e negócios no Algarve; degredados para o ultramar; artilharia; madeiras do 
Brasil. 
 

1-  1780, Fevereiro, 14 a 1782, Fevereiro, 21, Borba 
OFÍCIOS (5) da Câmara de Borba e do visconde da Lourinhã [Manuel Bernardo de 
Melo e Castro] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, respectivamente, tratando da candidatura do padre do 
hábito de São Pedro, Francisco de Sales, para o cargo de capelão do 1º regimento 
de Olivença, da reedificação da fonte do Rossio de Borba; questões da família 
Valadares com o vigário geral de Elvas. 
Anexo: requerimentos, autos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 1.  
 

2-  1780, Agosto, 18 
OFÍCIO de Duarte de Melo da Silva ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as cartas que recebeu de 
seus familiares com ordem para retornar com brevidade para Corte e com a notícia 
das mercês concedidas a sua pessoa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 2. 
 

3-  1780, Setembro, 5, Valença 
OFÍCIO de João Vitório Miron de Sabione ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, recomendando oficiais que estão 
sob seu comando e que desejam empregar-se no Ultramar. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 3. 
 

4-  1780, Outubro, 5, Porto 
OFÍCIO do capitão Manuel Antônio de Araújo Campos ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre os 
problemas que estava enfrentando com os padres capuchos que se recusavam a 
seguir para a missão de Cabo Verde. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 4. 
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5-  1780, Outubro, 22, Portalegre 
OFÍCIO do corregedor da comarca de Portalegre, João Batista de Macedo, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sobre o atrito entre Manuel Bernardo de Brito e Vasconcelos, da vila de 
Veiros e a Câmara daquela vila sobre a legitimidade de seus bens e rendimentos. 
Anexo: aviso, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 5. 
 

6-  1780, Novembro, 12 a 1782, Dezembro, 5, [Chaves e Bragança] 
OFÍCIOS (5) dos signatários Antônio José, Antônio Sarmento e Sá, alcaide-mor de 
Bragança, José Marcelino Jorge de Figueiredo Sarmento; Bernardo Batista da 
Fonseca de Sousa e Forbes, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, tratando dos assentistas do fornecimento de 
tropas em Chaves; consertos feitas na Casa do Castelo de Bragança, problemas da 
Câmara desta vila com alguns de seus habitantes; nomeação para escrivão da 
mesma vila e sobre a recondução do juiz de fora de Bragança, José Antônio do 
Vale. 
Anexo: requerimentos, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 6. 
 

7-  1781, Janeiro, 2 a Novembro, 22, Azeitão e Portalegre 
OFÍCIOS (2) do juiz de fora da Vila Franca de Azeitão, Agostinho Machado de 
Faria e de Antônio Joaquim Fialho, respectivamente, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, 
tratando da fábrica de tecidos de Azeitão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 7. 
 

8-  1781, Janeiro-Novembro a 1782, Maio-Setembro, Vila Viçosa 
OFÍCIOS (21) de Miguel de Oliveira Guedes de Castro ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, sobre 
o estado da estrada da Real tapada de vila Viçosa. 
Anexo: relações, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 8. 
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9-  1781, Janeiro, 23 – Outubro, 19 
OFÍCIOS (8) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, dos seguintes signatários: João Pedro 
de Sales Ribeiro, João Batista Lopes Correia Vieira, Bento Pedrosa Pereira Barreto, 
Pedro Antônio Arvenente, José Ferreira da Silva, Francisco Xavier Campos de 
Carvalho, juiz de fora João Manuel de Moraes, Bernardo Xavier Barbosa Sacheti, 
tratando da prisão de criminosos; da Real Fábrica de lanifícios de Portalegre; da 
nomeação do juiz ordinário de Almerim; da prisão de espanhóis contrabandistas 
em Alcácer do sal, das questões com o escrivão do Público Judicial e Notas de 
Redondo e com o conservador de tabacos e saboarias de Elvas. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 9. 
 

10-  1781, Janeiro, 27 – 1782, Maio, 21, Porto 
OFÍCIOS (5) do [regedor das Justiças e governador das Armas do Porto],  João de 
Almada [e Melo], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, sobre fabricação de pólvora, 
recrutamento e embarque de marinheiros e envio de degredados do Porto para 
Lisboa para de lá seguirem os destinos ultramarinos estabelecidos por suas 
sentenças. 
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 10. 
 

11-  1781, Janeiro, 30 – 1782, Maio, 7, Setúbal 
OFÍCIOS (3) do superintendente do sal de Setúbal, D. Francisco Manuel de 
Andrade Moreira ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos], Martinho de Melo e Castro, sobre visitas feitas a navios e enviando 
a relação dos mantimentos da capela do Corpo Santo de Setúbal. 
Anexo: relação, mapa, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 11. 
 

12-  1781, Janeiro, 31-Agosto, Porto de Mós 
OFÍCIOS (3) do procurador dos moradores do Porto de Mós, alferes Manuel João 
da Silva, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro, sobre os desmandos do rendeiro do almoxarifado, que vem 
cobrando rendas exorbitantes dos habitantes daquela vila. 
Anexo: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 12. 
 

13-  1781, Janeiro a Dezembro-1782, Janeiro a Outubro, Tavira 
OFÍCIOS (7) de Agostinho Jansen Muller ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre fornecimento de víveres a 
oficiais e embarcações da Marinha portuguesa no Algarve. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 13. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

14-  1781, Março, 23, Barcelos 
CARTA do juiz de fora, Antônio de Brito Amorim à rainha [D. Maria I] tratando 
do assassinato do capitão de Ordenanças Manuel Antônio. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 14. 
 

15-  1781, Maio-Dezembro, Figueira 
OFÍCIOS (10) de José Nunes de Figueiredo ao [oficial-maior da Secretaria de 
estado da Marinha e Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre instruções para os 
trabalhos nas Minas de carvão e os destacamentos de soldados que ali 
trabalhavam. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 15. 
 

16-  1781, Abril, 7 
OFÍCIO de José Gonçalves Galiam ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, encaminhando relação dos 
oficiais, infantes e cadetes que frequentam as aulas do Regimento de Artilharia. 
Anexo: ofício.  
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 16. 
 

17-  1781, Julho, 19, Roma 
OFÍCIO do [ministro plenipotenciário em Turim e Roma], marquês de Louriçal, [D. 
Henrique de Meneses], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre um breve expedido pelo Papa a favor 
dos religiosos reformados da Província de Santo Antônio do Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 17. 
 

18-  1781, Setembro-Outubro, Setúbal 
OFÍCIOS (2) de Fernando Barreto Peixoto ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre as munições para a 
fortaleza do Albarquel da barra de Setúbal. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 18. 
 

19-  1781, Outubro-Novembro, Faro 
OFÍCIOS (2) de José do Couto Taveira Pereira ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre embarcações, 
viagens marítimas e negócios no Algarve. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 19. 
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20-  1781, Dezembro, 4, Faro 
OFÍCIO do juiz da Alfândega de Faro, Joaquim José de Aguiar e Sá, ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre 
as ordens dadas para a inspeção dos portos no Algarve. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 20. 
 

21-  1781, Dezembro, 8, Elvas 
OFÍCIO de Guilherme Luís Antônio de Vallere ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, agradecendo a 
proteção que o dito secretário tem dado a sua família. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 21. 
 

22-  1781, Janeiro, 17, Faro 
OFÍCIO do coronel Jaques Philippe de Lauderset ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a remessa de 
um soldado preso para o Limoeiro e comentando o mau comportamento de alguns 
deles. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 22. 
 

23-  1782, Janeiro, 28, Lagos 
OFÍCIO de José Lourenço de Abreu ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando comutar o resto de 
sua pena de quatro anos por serviços na Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 23. 
 

24-  1782, Fevereiro-Dezembro 
OFÍCIOS (6) de João Vitório Miron de Sabione, Manuel da Silva Batista 
Vasconcelos, Luís Koppy, José Pereira da Silva, José Jenes de Figueiredo, frei João 
de São Paulo ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, tratado de despesas de regimentos, mudanças de posto 
de oficiais, e fábricas de tecidos. 
Anexo: mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 24. 
 

25-  1782, Maio, 23, Porto 
OFÍCIO do [regedor das Justiças e governador das Armas do Porto], João de 
Almada [e Melo] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, remetendo relações dos presos que devem cumprir 
degredo no ultramar. 
Anexo: relações, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 25. 
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26-  1782, Junho, 4, Faro 
OFÍCIO de Teodósio da Silva Reboxo ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a atracação do seu 
bergantim em Lisboa e a entrega que fizera, a pessoa da família do secretário, de 6 
farrobeiras para lhe serem entregues. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 26. 
 

27-  1782, Setembro, 7, Porto 
OFÍCIO de Manuel de Sousa Pinto ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, solicitando que interviesse em 
favor de sua filha Vitória Margarida, que sendo afilhado do secretário poderia ser 
admitida no convento de Santa Clara de Coimbra ou Santa Joana de Aveiro, sem 
dote, porém por esmola, se isso fosse solicitado por aviso do secretário. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 27. 
 

28-  1782, Setembro-Dezembro, Vilarinho de Castanheira 
OFÍCIOS (3) de Caetano Bernardo Pimentel Castro de Mesquita ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, pedindo 
sua interferência para que seu irmão Antônio José Pimentel pudesse deixar o 
governo de Benguela devido ao seu precário estado de saúde. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 28. 
 

29-  1782, Outubro 7 e 13, Coimbra e Caldas 
CARTAS particulares de Tomás José Miranda e Almeida e da marquesa camareira-
mor ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro, sobre D. Violante de Melo e sua viagens a Coimbra e Porto, 
relatando pormenores da estadia e possíveis motivos da viagem; e o segundo trata 
de algumas candidatas ao convento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 29. 
 

30-  1782, Dezembro, 10, Faro 
OFÍCIO do brigadeiro Cristiano Frederico de Weinholt ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, encaminhando 
o relato da experiência feita em Faro pelo Regimento de Artilharia do Algarve com 
novo tipo de peças já usadas pela marinha inglesa. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 30. 
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31-  [ant. 1795] 
CARTAS particulares ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro], do seu irmão (?), informando estar na casa 
de D. José e D. Mariana para o consolar por sua perda, lembrando o dito secretário 
que também o vá visitar; e sobre o que pede o marquês de Alorna para o seu 
afilhado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 31. 
 

32-  [ca. 1807] 
REQUERIMENTO de Maria Madalena da Cruz Sobral ao príncipe regente [D. 
João], solicitando como encarregada da direção da Real Fábrica de Papel da vila de 
Alenquer, depois do falecimento de seu filho, diretor da fábrica, que lhe fosse 
autorizada a entrega de madeiras do Brasil que se acham no Real Arsenal da 
Marinha para serem utilizadas na fábrica. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 32. 
 

33-  [post. 1808] 
REQUERIMENTO de Manuel Nunes ao príncipe regente [D. João], solicitando 
confirmação no posto de patrão-mor e capitão do porto da Figueira com soldo de 
1º tenente da Marinha. 
Anexo: requerimentos, lembretes, certidões, atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 33. 
 

34-  1815, Janeiro, 3 a Outubro, 20, Faro 
OFÍCIOS (5) do frei Arcebispo, do Bispo governador interino do Algarve ao 
[governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar, dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende], comunicando a remessa ao Arsenal Real da Marinha, dos 
indivíduos que vão servir na Marinha acompanhados das respectivas relações. 
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 34. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 238 (1800 - 1818) 
11 pastas descritas.  
Assuntos: Passaportes de navios, pirataria, madeiras e construção de navios, peste em 
Espanha. 
 

1-  1800, Fevereiro, 10, Coimbra – Maio, 30, Cádis 
OFÍCIOS (6) todos ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, o primeiro, do conservador da Universidade de 
Coimbra, Tomás Joaquim da Rocha, cumprindo o régio aviso para remeter preso à 
intendência da polícia da Corte e Reino, a José Pinto Caiado de Azevedo 
Alcoforado, como solicitava seu pai; o segundo, de Gonçalo Pereira Caldas, 
informando estar cumprindo as ordens para assumir o governo interino das armas 
da província do Minho; o terceiro e o quarto, de José de Araújo, sobre ter enviado 
ao comandante Joaquim Antônio Galhardo, as cartas para serem entregues ao 
cônsul de Vigo, mas que este já não se encontrava nas cidades por onde o procurou 
o dito comandante; o quarto, sobre a Espanha ter suspendido o corso por seis 
meses e a França o ter intensificado contra navios portugueses; o quinto, do juiz de 
fora de Aveiro, Clemente Ferreira França, sobre a manifestação pública de regozijo 
por conta do nascimento da infanta [D. Maria Francisca de Assis de Bragança]; o 
sexto, de Henrique Ribeiro Neves, informando o corso praticado por espanhóis e 
franceses próximo a Cádis e Marrocos.  
Anexo: aviso (cópia), ofícios, escritos, termo, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 238, pasta 1. 
 

2-  1800, Fevereiro, 19, Leiria – 1800, Março, 22, Setúbal 
CARTAS (2) da Câmara de Leiria ao príncipe regente [D. João], informando o 
requerimento do cirurgião partidista Manuel de Oliveira Simões que solicita 
aumento de partido pelas sisas da cidade de Leiria; o segundo, do juiz de fora, João 
Batista Esteves, informando o requerimento do mestre do ofício de cordoeiro da 
vila de Setúbal, Antônio Joaquim. 
Anexo: avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 238, pasta 2. 
 

3-  [post. 1800, Marços, Lisboa] – 1818, Novembro, 24, Queluz 
ESCRITOS (2) de Manuel Joaquim de Oliveira Laje, da Real Junta da Fazenda da 
Marinha, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João 
Filipe da Fonseca, remetendo ofícios de Luís Pinto de Sousa Coutinho, sobre o 
envio de mastros e madeiras de construção para São Petersburgo; o segundo, do 
[governador do Reino, secretário da Marinha e Ultramar, dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], ao José Jacinto 
Ferreira Picão, sobre o cumprimento da ordem para se enviar oficial para passar 
revista aos doentes do Hospital da Marinha. 
Anexo: ofícios, aviso, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 238, pasta 3. 
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4-  1800, Setembro, 25, Viana – Novembro, 21, Portalegre 
OFÍCIOS (19) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, a maioria deles de Frederico de Almeida Correia, do 
juiz de fora João Batista Esteves, Fernando da Costa de Ataíde Teive, do 
corregedor de Évora e Estremoz, Manuel [Amadeus] da Rosa Moreira, do juiz de 
fora e corregedor de Vila Viçosa, Antônio Caetano de Sampaio Pimentel, de 
Manuel Jorge Gomes de Sepúlveda, do juiz de fora servindo de corregedor da 
comarca de Santarém, José Monteiro de Resende Cabral, do juiz de fora do Crato, 
João Antônio de Moraes, de João Pedro da Maia Melo Bra[..], do corregedor da 
comarca de Tomar, João de Sampaio Freire de Andrade, do corregedor da 
Comarca de Elvas, Jerônimo Caetano de Barros Araújo e Beça, David Calder, do 
juiz de fora de Almada, Sebastião José Garcia, do corregedor de Portalegre, 
Francisco de Paula de Siqueira Barreto, sobre o cumprimento de aviso régio acerca 
da cultura da batata na vila de Viana; sobre a chegada de um marinheiro vindo de 
Cádis, e as medidas tomada para pô-lo de quarentena por conta da peste; sobre a 
peste em Cádis e Sevilha; sobre as ordens para se impedir a importação de gêneros 
conduzidos por espanhóis; sobre as medidas para não permitir a entrada de 
pessoas vindas da Espanha com febre-amarela; sobre as medidas para evitar no 
Reino a peste que grassa em Andaluzia; sobre se pôr em quarentena os navios 
vindos de postos suspeitos que entrarem na Figueira da Foz. 
Anexo: atestados, lembretes, ofício (cópia), informação, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 238, pasta 4. 
 

5-  [post. 1815, Maio, 10 – 31] 
REQUERIMENTOS (14) ao príncipe regente [D. João], todos solicitando 
passaportes para Portugal, Espanha, Antuérpia, Roterdã, Maranhão ou Galiza, 
entre eles o do mestre do caíque São Francisco de Paula, José Martins Salvado; do 
dono da escuna Despacho, José da Silva Gil; do mestre do caíque Senhora do 
Carmo, José Sollá; do mestre da galeota Luísa, Francisco Vieira Borrego; do mestre 
do bergantim Maria Teresa, Francisco Correia Machado, entre outros. 
Anexo: atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 238, pasta 5. 
 

6-  1815, Maio, 12, Lisboa 
ATESTADO passado pelo secretário da Real Junta do Comércio, Agricultura, 
Fábricas e Navegação de Portugal e domínios ultramarinos, José Acúrsio das 
Neves, declarando que Francisco José Barbosa, assinou termo de juramento como 
procurador de Bernardino da Costa e companhia, donos do iate Nossa Senhora das 
Angústias e Alegria, do qual é mestre José Carneiro Peixoto. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 238, pasta 6. 
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7-  [1815 – 1818] 
REQUERIMENTOS (28) ao rei [D. João VI], de, entre outros, Marcos José do 
Nascimento, Martiniano José Pereira, Francisco de Paul da Cruz, Germano 
Alexandre de Queirós Ferreira, do solicitador da real fazenda, Francisco Teixeira 
de Moraes, do escrivão do meirinho do Conselho Ultramarino. João Nepomuceno 
Correia Ramos, solicitando, respectivamente, uma licença e transporte, readmissão 
como correeiro do Arsenal da Marinha, o lugar de comissário do número da 
corveta Calipso, o hábito de Cristo, uma ajuda de custo, uma licença para tomar 
banhos de mar. 
Anexo: certidões, requerimentos, lembretes, atestados, relações, recibo, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 238, pasta 7. 
 

8-  1816, Novembro, 16 – 1818, Novembro, 3, [Lisboa] 
CARTAS (10) ao príncipe regente e ao rei [D. João VI] do [oficial que serve de 
secretário do Conselho Ultramarino, durante o impedimento do mesmo], Filipe 
José Stockler, informando os requerimentos de conselheiros e funcionários do 
Conselho Ultramarino e de outros funcionários régios, Bernardo José de Lorena, 
conde de Sarzedas [ex-vice-rei da Índia, Bernardo José Maria da Silveira e Lorena], 
João Antônio Botelho de Gouveia, D. João Manuel de Meneses, Antônio Joaquim 
de Passos Figueiroa, D. Antônia Inácia de Abreu, Francisco Pedro Baracho Correia 
de Abreu, José Ribeiro, D. Luís da Costa de Sousa de Macedo e Albuquerque, 
visconde de Mesquitela, João Antônio Botelho de Gouveia, D. Ana Bárbara Maria 
de Assunção e sua filha, D. Maria Alexandrina de Santo André, solicitando 
pagamento de ordenados no Conselho Ultramarino; de padrões de juros 
assentados na folha do mesmo conselho ou solicitando averbamento de padrão de 
juros. 
Anexos: cartas, requerimentos, certidões, lembrete, portaria (minuta). 
Obs.: o conde de Sarzedas morre no Rio de Janeiro em 1818. 
AHU_CU_Reino, Cx. 238, pasta 8. 
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9-  1817, Agosto, 10, Porto – 1818, Outubro, 20, [Porto] 
OFÍCIOS (8) ao [governador do Reino, secretário da Marinha e Ultramar, e dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, de: Joaquim José da Costa Machado, José Jacinto Ferreira Picão, 
Antônio Félix da Fonseca, do [secretário do reino e mercês] José Antônio Salter de 
Mendonça, José Antônio de Oliveira Leite de Barros, o marquês de Tancos sobre, 
respectivamente, a tomada por piratas do navio “Marquês de Pombal”; enviando 
as informações dos oficiais de patente, sargentos e soldados nobres do 
destacamento da brigada real da Marinha do segundo semestre de 1817; dando 
parecer sobre o requerimento dos religiosos do convento de São José de Ribamar; 
enviando requerimento de Teodósio Manuel Barroso que pede a admissão de seu 
filho no colégio militar; sobre a impossibilidade de cortar madeiras na mata do 
Camarido, Caminha para a construção de uma nova fragata; enviando o mapa dos 
presos da galé; enviando requerimentos para despacho da secretaria; sobre se 
darem sapatos aos praças do batalhão do serviço de Saúde Pública. 
Anexos: lembretes, ofícios (originais, cópias e minutas), termo, informações, cartas 
(original e cópia), requerimento, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 238, pasta 9. 
 

10-  1817, Agosto, [Lisboa] – 1818, Novembro, 6, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do [governador do Reino, secretário da Marinha e Ultramar, e dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, ao Joaquim José da Costa Machado, sobre o apresamento de um 
navio vindo de Pernambuco por corsários americanos; o segundo, ao Pedro de 
Mendonça de Moura, ordenando que disponibilize presos que se encontram na 
Real Cordoaria para servir de grumetes nas embarcações reais; o terceiro, ao João 
de Matos e Vasconcelos Barbosa de Magalhães, sobre o mesmo assunto. 
Anexo: ofícios, relações, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 238, pasta 10. 
 

11-  1818, Outubro, 24, [Lisboa] 
INFORMAÇÃO sobre os reclusos na real cordoaria indicados como “próprios para 
embarque”. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 238, pasta 11. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 240 (1807-1822) 
21 pastas descritas 
Assuntos: promoções eclesiásticas, militares, máquinas para as minas do Brasil; negociantes 
portugueses em Londres; movimento de navios ingleses no porto de Lisboa; visita do ouro 
de navios vindos do Brasil; embarcações a disposição do Arsenal do Exército; pagamentos a 
oficiais; cumprimento de ordens do e pelo conselho do Almirantado; lentes da Academia da 
Marinha; uso de embrcações da Marinha para transporte de degredados; informação sobre 
requerimentos de oficiais da Intendência e da Brigada da Marinha; munições para 
embarcações. 
 

1-  [ant. 1807, Setembro, 20] - [ant. 1811, Abril, 11] 
REQUERIMENTOS ao príncipe regente [D. João], dos seguintes signatários: padre 
Sebastião Pinto Ribeiro da Fonseca Rangel, Sebastião Dumenack, Pedro Manuel de 
La Villa, Antônio Ribeiro, do eremita calçado de Santo Agostinho, Francisco de 
Carvalho, do presbítero secular João de Noronha, e de Teresa de Jesus por seu 
procurador Manuel José Lopes, solicitando promoções eclesiásticas, militares e/ou 
passaportes. 
Anexo: lembretes, atestados, certidões, requerimentos, autos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 1. 
 

2-  [1807] 
REQUERIMENTO de Patrício José Teixeira ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], solicitando licença para citar numa ação cível o tenente da 
Marinha Luís da Cunha. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 2. 
 

3-  1808, Julho, 2 a Dezembro, 9, Londres 
OFÍCIOS (3) do embaixador português na Inglaterra, D. Domingos Antônio de 
Sousa Coutinho, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
tratando respectivamente de umas calúnias que tinham sido publicadas na 
imprensa inglesa; de maços de cartas que deveria enviar aos governadores da 
Madeira e dos Açores e por último, apresentando o portador, sr. d'Angibault 
Mannay, que pretendia introduzir máquinas européias para serem usadas nas 
minas do Brasil. 
Anexo: lembretes, ofícios (cópias), jornais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 3. 
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4-  1809, Outubro, 7 a [1810], Rio de Janeiro 
OFÍCIOS (25) ao [conselheiro e oficial-maior da Secretaria de estado da Marinha e 
Ultramar no Rio de Janeiro], José Joaquim da Silva Freitas, dos seguintes 
signatários: Manuel Ferreira de Andrade, Antônio Bernardo de Almeida, conde de 
cavaleiros, José Manuel Plácido de Moraes, Antônio Gomes Barroso, Antônio 
Pereira de Almeida, Filipe Xavier da Maia, entre outros, tratando queixas de 
negociantes portugueses em Londres, pedidos de favores e cumprimentos 
pessoais, pagamentos diversos, informações sobre envio de documentos com 
ordens e requerimentos. 
Obs.: documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 4. 
 

5-  1810, Junho, 5, Braga 
OFÍCIO de Antônio Caetano Pereira de Almeida Coutinho a Joaquim José Mendes, 
de cunho particular, dando notícias de família e queixando-se da casa onde está 
hospedado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 5. 
 

6-  [1810] 
OFÍCIO do [conselheiro e oficial-maior da Secretaria de estado da Marinha e 
Ultramar no Rio de Janeiro], José Joaquim da Silva Freitas, autorizando o portador 
a buscar uma quantia em dinheiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 6. 
 

7-  1810, Agosto a 1810, Novembro, Rio de Janeiro 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde 
das Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro], dos seguintes signatários: 
conde de Viomenil, do [escrivão da Câmara no Registro geral das Mercês no Rio de 
Janeiro], visconde de Magé [Matias Antônio de Sousa Lobato], José Maria Roversi e 
Benedito Máximo Paganino, tratando, respectivamente, de reclamações contra o 
governo português; de questões de saúde do príncipe regente [D. João]; solicitação 
para passar aos Açores; e sobre os serviços militares do filho, Antônio Botelho da 
Fonseca Paganino. 
Obs.: documentos em francês; anexo requerimento, carta, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 7. 
 

8-  1811, Abril, 17 a Agosto, 17, Londres 
OFÍCIOS (3) do embaixador português na Inglaterra, D. Domingos Antônio de 
Sousa Coutinho ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
conde das Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro], respectivamente sobre 
o contrato de arrendamento da casa da embaixada em Londres; a concessão de 
isenção de pagamento de direitos de 2 barris de uma nova goma que está enviando 
ao dito secretário e sobre uma amostra de cera que tinha ido a análise em Londres. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 8. 
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9-  1811, Abril, 30, [Rio de Janeiro] 
OFÍCIO do [secretário dos Negócios Estrangeiros e Guerra], conde de Linhares, [D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], conde das Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro], enviando 
duas cartas que havia trazido do gabinete do príncipe regente [D. João]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 9. 
 

10-  1812, Abril a Novembro, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do capitão ajudante da Torre de Belém, José Rebelo Palhares e de um 
vice-almirante inglês, ao [governador do Reino, secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, enviando a relação dos 
navios que entraram em Lisboa, vindos maioritariamente da Inglaterra; e o 
segundo mencionando equipamentos de viagem marítima. 
Obs.: documento em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 10. 
 

11-  1813, Janeiro 11 a 1813, Abril, [Lisboa] 
OFÍCIOS (15) do [juiz da Visita do Ouro], Pedro Duarte da Silva ao [governador do 
Reino, secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz], dando conta das 
visitas realizadas no brigue União; no navio Santa Catarina; no bergantim 
Amizade; na escuna Vênus; na galera Carlota; nos navios Europa e Monte da 
Miséria; na chalupa inglesa Echo; na galera Vitória; no brigue Bom Sucesso; no 
bergantim Aurora; no navio Emília; no brigue Dois Irmãos; no correio Mercúrio; na 
galera Deligente; no brigue Vencedor; na galera Lord Welington; na sumaca São 
João Augusto; no navio Defensores; no brigue Mariana Encoberta; no navio Enéas; 
vindos em sua maioria da Bahia, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, Pernambuco, 
com carga de algodão, arroz, milho, couros, açúcar, farinha, café, aguardente, 
peles. 
Anexo: mapas, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 11. 
 

12-  1813, Abril, 13-Agosto, 5, Lisboa 
CARTAS (3) do [juiz da Visita do Ouro], Pedro Duarte da Silva ao príncipe regente 
[D. João], a primeria encaminhando o requerimento dos presos em Cabo Verde, 
Mateus Gonçalves Varela, capitão-mor José Coelho Mendonça, capitão Domingos 
Gomes da Rocha e os soldados Domingos Gomes e Desidério Lopes, acusados de 
sedição; e as outras sobre o cumprimento das ordens para proceder a visita do 
ouro à corveta Benjamim, vinda do Rio de Janeiro, e do navio Boa Fortuna, vindo 
do Pará. 
Anexo: aviso, requerimentos, lembretes, informação, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 12. 
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13-  1813, Maio, 4-1813, Junho, 27, Lisboa 
OFÍCIOS (17) do [juiz da Visita do Ouro], Pedro Duarte da Silva, ao [governador 
do Reino, secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz], dando 
conta das visitas realizadas no brigue Ligeiro; galera Felicidade; navio Sociedade 
Feliz; navios Carolina; Camões e D. José I; brigue Estrela Providente; navio União; 
escula Bela Elisa; galera inglesa Ana; brigue Jardineira; navio inglês Gambier; 
navios ingleses João Paris e George; brigue Tétis; navios Príncipe do Brasil; 
Santiago Maior; Harmonia; Amizade; Princesa do Brasil; brigue Lebre; galera 
Carolina; navio Delfim; vindos em sua maioria Pernambuco, Maranhão, Bengala, 
Pará, Bahia, Rio de Janeiro, com carga de açúcar, algodão, couros, aguardente, 
madeiras, arroz, goma, café, milho. 
Anexo: mapas, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 13. 
 

14-  1813, Agosto, 13, [Lisboa] 
PORTARIA da Junta Governativa de Portugal sobre os fundos para as despesas da 
nova junta da Saúde que deveriam ser concedidos ao provedor-mor da saúde. 
Obs.: doc. impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 14. 
 

15-  1813, Julho-Agosto, [Lisboa] 
OFÍCIOS (12) do [juiz da Visita do Ouro], Pedro Duarte da Silva ao [governador do 
Reino, secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz], dando conta das 
visitas realizadas nos navios Princesa Carlota e União; brigue São João Bull; navios 
Princesa da Alegria; Conde das Galveias; Grã Careta; galera Sacramento e 
Conceição; navios Ave Maria e Boa Fortuna; bergantim Rosário; navios São José 
Triunfante e Flor de Jequiá; navio Caridade; galera Conde de Vimieiro; navio 
Gratidão e brigue União; vindos do Rio de Janeiro, Pernambuco, Havana, Pará, 
Bahia, Maranhão, Caiena, Bengala, com carga de açúcar, arroz, farinha, café, 
aguardente, chá, fazendas, cacau, couros, goma, tabaco, tapioca, quina, azeite de 
peixe, algodão. 
Anexo: mapas, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 15. 
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16-  1813, Setembro-Outubro, [Lisboa] 
OFÍCIOS (15) do [juiz da Visita do Ouro], Pedro Duarte da Silva, ao [governador 
do Reino, secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz], dando 
conta das visitas realizadas nos navios Balsemão e Robusto; navio espanhol 
Frasquita; brigue Amizade; galera Indústria; correio Boa Ventura; bergantim 
espanhol Silveira; navios São José Jequiá e Consolação; bergantim Jaca; navios 
Canoa e Carlota; sumaca Imperador da América; navio Tejo; sumaca Jesus, Maria e 
José; galera Felicidade; bergantim Leal Português; navio Ulisses; bergantim Santo 
Antônio e Santa Ana; navios Trajano; Júpiter e Enéas; galera Providência; navios 
Lord Whelington e Defensora; brigue Nossa Senhora do Carmo; vindos de 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Santos, Maranhão, Havana, Bahia, Macau, Pará, com 
carga de açúcar, aguardente, tabaco, sebo, couros, goma, cacau, arroz, cravo, 
farinha, mel, azeite, algodão, trigo, café. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 16. 
 

17-  [ant. 1813, Setembro, 9] 
REQUERIMENTO dos 6 guardas do Número da Saúde do porto de Belém, ao 
[governador do Reino, secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e 
dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz], 
solicitando baixa de suas suspensões, justificando que se achavam cumprindo 
ordens do capitão de um dos transportes de Alexandria quando foram enviados 
para quarentena e depois suspensos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 17. 
 

18-  1813, Novembro-Dezembro, [Lisboa] 
OFÍCIOS (10) do [juiz da Visita do Ouro], Pedro Duarte da Silva, ao [governador 
do Reino, secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz], dando 
conta das visitas realizadas no navio Vitória; sumacas São Romão e Príncipe 
Regente; bergantim Carmo e Boas Esperança; brigue Flor de Lisboa; escuna Feliz 
Vitória; navio Marquês de Angeja; navio Intrépido; navio Deligente; navio Flor da 
Amizade; charrua Princesa Real; galera Vênus de Lisboa; brigues Ativo e paquete 
da Bahia; navio Santa Catarina, vindos do Rio de Janeiro, Pernambuco, Pará, 
Maranhão, Bahia, Bengala, com carga de madeiras, açúcar, goma, couros, arroz, 
café, anil, cacau, algodão, tapioca, aguardente, quina, pimenta, chá. 
Anexo: mapas, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 18. 
 

19-  1815, Abril, 13, Almada 
CARTA do juiz de fora, Gerardo Félix da Mota Cerveira, ao príncipe regente [D. 
João] encaminhando a informação de serviços de Francisco de Paula Barbosa. 
Anexo: lembretes, auto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 19. 
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20-  1822, Fevereiro 4 a 28, Lisboa e Queluz 
OFÍCIOS (35 minutas) e PORTARIAS (68 minutas) do [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], Inácio da Costa Quintela aos ministros da 
Fazenda, Guerra e Justiça; a Junta da Fazenda da Marinha e ao Conselho do 
Almirantado, sobre embarcações a disposição do Arsenal do Exército, pagamentos 
a oficiais, cumprimento de ordens do e pelo conselho do Almirantado; lentes da 
Academia da Marinha, uso de embrcações da Marinha para transporte de 
degredados, informação sobre requerimentos de oficiais da Intendência e da 
Brigada da Marinha; o envio de munições para as diversas embarcações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 20. 
 

21-  1822, Abril, 26 a 30, Queluz 
OFÍCIOS (4 minutas) e PORTARIAS (20 minutas) do [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], Inácio da Costa Quintela, aos oficiais da 
Marinha, provedor da Casa da Índia, às Cortes Gerais, à Junta da Fazenda e ao 
inspetor do Arsenal; recomendações a capitães de embarcações; embarque de 
degredados e pagamentos de ajudas de custo; informações sobre requerimentos 
dos oficiais da armada; direitos adquiridos por funcionários da repartição da 
Marinha; pagamento de comedorias de passageiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 240, pasta 21. 
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AHU_CU_Reino, Cx. 243 
Essa caixa contém solicitações de promoção de posto e pedidos de pagamentos atrasados por 
parte de militares ou de servidores do Conselho Ultramarino; tenças a serem pagas às viúvas 
ou às filhas de militares ou de funcionários do Conselho, já falecidos, baseadas nos juros que 
lhes eram devidos em razão do dinheiro que seus pais tinham empregado no Conselho 
Ultramarino e em outros órgãos; licenças de saúde ou para desembarque de servidores da 
Marinha; pedidos de isenção de algum tipo de obrigação para que se pudesse entrar no 
serviço da Marinha ou do Conselho Ultramarino; pedidos para soltura de prisões, contendo 
os mais diversos tipos de alegação para justificarem-nos. 
 

1.  1709, Janeiro, 29, Lisboa 
MANDADO passado pelo desembargador dos Agravos na Casa da Suplicação e 
corregedor do Crime da Corte, João de Andrade Leitão, aos escrivães da Auditoria 
Geral e os da Assessoria do Conselho de Guerra, para que informassem a respeito 
do capitão de infantaria dos regimentos da Beira, Francisco Rodrigues Frade.       
Anexos: certidões, cartas-patente, ofícios, informação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 1. 
 

2.  [ant. 1734, Agosto, 13] – [ant. 1737, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João V], o primeiro, de Manuel de Piña Cabral, 
solicitando que esse seu requerimento fosse juntado aos seus papéis que se 
achavam no Conselho [Ultramarino], nos quais solicitava benefícios pelo tempo em 
que servira na Índia; o segundo, de João Vicente de Almeida, solicitando o lugar de 
escrivão da nau de viagem que sairia para a Índia.  
Anexos: requerimentos, informação, certidão.   
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 2. 
 

3.  [ant. 1753, Março, 17] – [ant. 1753, Maio, 28] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. José I], o primeiro, de Nicolau Rodrigues da Silva 
solicitando algum cargo na Índia; o segundo, do solicitador das causas e execuções 
da Alfândega de Lisboa, Manuel Borges da Silva, pedindo que fosse ordenado que, 
registros de ordens para execução, passassem a ficar anotados nas margens dos 
respectivos documentos.   
Anexos: carta, certidão, informação, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 3. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

4.  � [ant. 1754, Junho, 1] – [ant. 1754, Agosto, 13] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. José I], o primeiro, de Marçal da Rocha solicitando 
licença para embarcar no navio “Nossa Senhora da Piedade e São Francisco de 
Paula”, que iria para o Brasil, o vinho, a aguardente e a carne que pretendia enviar 
para o desembargador e juiz de fora do Pará, Francisco Rodrigues de Resende; o 
segundo, do tutor dos filhos de Manuel de Passos Dias, Manuel Luís dos Santos, 
solicitando fosse passada a respectiva apostila em nome de um dos menores para 
fossem recebidos os juros que o Conselho Ultramarino devia ao falecido pai.   
Anexos: requerimento, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 4. 
 

5.  1755, Janeiro, 19, Lisboa – 1755, Setembro, 13, Lisboa 
CARTAS (2) ao rei [D. José I], a primeira, de D. Luís de Meneses solicitando fosse 
passado o respectivo padrão para que pudesse receber os juros que lhe eram 
devidos pelo Conselho Ultramarino; a segunda, a respeito das despesas feitas pelo 
Conselho Ultramarino relativas à condução de pólvora. 
Anexos: requerimentos, certidão, relação.   
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 5. 
 

6.  [ant. 1755, Fevereiro, 13] 
REQUERIMENTO do procurador da Universidade de Coimbra, Domingos Luís 
Ribeiro ao rei [D. José I] solicitando lhe fosse passado o devido padrão da quantia 
pertencente àquela universidade que havia sido entregue ao Conselho Ultramarino.  
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 6. 
 

7.  [ant. 1755, Março, 17] 
REQUERIMENTO do desembargador José Gregório Ribeiro ao rei [D. José I] 
solicitando lhe fosse passada certidão sobre o cumprimento das ordens recebidas 
quando ocupava o cargo de superintendente do Tabaco das comarcas de Coimbra, 
Leiria e Esgueira.  
Anexo: lembretes, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 7. 
 

8.  [ant. 1755, Março, 18] – [ant. 1755, Março, 22] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. José I], o primeiro, do escrivão proprietário do 
Juízo dos Degredados da Relação e Casa do Porto, José Coelho dos Santos, 
solicitando receber o hábito de Cristo e a respectiva tença; o segundo, do primeiro 
carpinteiro da nau “Nossa Senhora da Vitória”, André Martins dos Santos, 
solicitando o lugar de capitão de viagem da nau que partiria para a Índia. 
Anexos: carta, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 8. 
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9.  [ant. 1755, Abril, 20] – [ant. 1755, Abril, 26] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. José I], o primeiro, de Joaquim Carlos dos Santos, 
que já servira na Índia, solicitando o hábito [da Ordem] de Cristo, a respectiva tença 
e uma ajuda de custo; o segundo, de Inês Teresa de Albuquerque e Lancastre filha 
de Francisco de Albuquerque Coelho de Carvalho, solicitando lhe passassem 
apostila no padrão do juro que o Conselho Ultramarino já pagava a seu falecido pai. 
Anexos: requerimento, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 9. 
 

10.  [ant. 1755, Junho, 21] – [ant. 1755, Julho, 18] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. José I], o primeiro, do oficial papelista dos 
Negócios e Consultas das Missões, Braz da Silva Ribeiro, solicitando o devido 
bilhete para poder pagar os novos direitos e assim poder receber o seu ordenado; o 
segundo, de Luísa Maria dos Guimarães, viúva do desembargador Tomé Gomes 
Moreira, solicitando o devido padrão para que pudesse receber os juros que deviam 
a seu falecido marido.  
Anexos: bilhete, informação, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 10. 
 

11.  � [ant. 1755, Setembro, 27] – [ant. 1756, Abril, 8] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. José I], o primeiro, do capitão-mor da Fortaleza do 
Grão-Pará, José de Sousa de Meneses e Melo, solicitando providências contra o 
sargento-mor Inácio Pereira de Brito, que o desobedecera e vinha tendo um 
comportamento inadequado relativamente aos índios daquela região; o segundo, 
do testamenteiro de João Machado, Joaquim Pinto, e dos herdeiros de Antônio 
Marques Galano, solicitando que fosse ouvido o antigo tesoureiro do Conselho 
Ultramarino, Antônio Xavier Soeiro, a respeito da penhora que eles tinham feito 
naquele tribunal dos rendimentos da tomadia feita por eles em uma embarcação 
holandesa.     
Anexos: carta-patente, carta, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 11. 
                

12.  1756, Janeiro, 8, Lisboa 
PROCURAÇÃO passada por João Francisco de Oliveira a Crispim dos Santos e José 
de Almeida para que ambos assinassem por ele, no Conselho Ultramarino, a fiança 
aos contratos que o dito Conselho arremataria a Antônio José Ferreira de Sousa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 12. 
 

13.  [ant. 1756, Janeiro, 10] 
REQUERIMENTO do escrivão da Coleção das Leis e Regimentos Ultramarinos, 
Luís de Seixas Souto Maior, ao rei [D. José I] solicitando fosse ordenado ao 
tesoureiro do Conselho Ultramarino que lhe fossem pagos os ordenados atrasados. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 13. 
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14.  1756, Abril, 2, lisboa – 1756, Abril, 12, Lisboa 
DESPACHOS (2) do Conselho Ultramarino, o primeiro, relativo a compra de papel 
pelo oficial das compras; o segundo, relativo a uma galera que partiria para 
Moçambique.    
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 14. 
 

15.  [ant. 1756, Maio, 29] – [ant. 1756, Julho, 23] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. José I], o primeiro, do escrivão do meirinho do 
Conselho Ultramarino, José Duarte Pantoja, solicitando que se ordenasse ao 
escrivão Luís Gomes Leitão para que incluísse o suplicante na folha de pagamento 
do Supremo Tribunal; o segundo, do solicitador da Fazenda Real do Conselho 
Ultramarino, Francisco de Sales Rodrigues, solicitando mais tempo para entregar a 
relação de execuções que lhe fora pedida, em razão de muitos protocolos terem 
queimado durante o incêndio, depois do terremoto de novembro do ano anterior; o 
terceiro, da viúva de Manuel Borges Vogado, Josefa Maria da Encarnação, 
solicitando novo padrão do juro que o Conselho Ultramarino devia a seu marido, 
pois o antigo padrão se queimara durante o sobredito incêndio.  
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 15. 
 

16.  [ant. 1756, Agosto, 11] – [ant. 1756, Agosto, 31] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. José I], o primeiro, de Francisco José de Sousa 
Monteiro solicitando ser informado sobre os papéis necessários que ele deveria 
juntar aos que seriam remetidos ao Corregedor do Crime para que o suplicante 
conseguisse o seu livramento; o segundo, do meirinho do Conselho Ultramarino, 
João Luís Xavier, solicitando o pagamento de uma quantia que ele desembolsara.  
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 16. 
 

17.  [ant. 1756, Agosto, 13] 
REQUERIMENTO de Luísa Maria dos Guimarães, viúva do conselheiro do 
Conselho Ultramarino, Tomé Gomes Moreira, ao rei [D. José I] solicitando que se 
passasse ordem para que o tesoureiro do mesmo Conselho lhe pagasse os juros 
atrasados dos anos de 1754 e 1755. 
Anexo: carta.  
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 17. 
 

18.  1756, Setembro, 7, Lisboa 
CARTA do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], José Miguel Licete, ao rei [D. José 
I] a respeito da importância que o Conselho Ultramarino deveria pagar ao reitor do 
Convento do Santíssimo Sacramento e Ordem de São Paulo. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 18. 
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19.  [ant. 1756, Setembro, 7]  
REQUERIMENTO de Antônio de Almeida Pacheco ao rei [D. José I] solicitando o 
pagamento de juros que recebera da falecida Sebastiana Luiza Barbosa aos quais 
tinha direito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 19. 
 

20.  � [ant. 1756, Setembro, 11]  
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. José I], o primeiro, do servidor da Casa dos 
Contos, João Antônio Pinto da Silva, solicitando ser provido na serventia do ofício 
de secretário do governo do Rio de Janeiro; o segundo, dos trabalhadores do 
Conselho Ultramarino, José Lopes e companheiros, solicitando o pagamento pelos 
serviços prestados que eles apresentavam em lista anexa. 
Anexos: informação, parecer, requerimento, lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 20. 
 

21.  [ant. 1756, Outubro, 19] – [ant. 1756, Outubro, 22] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. José I], o primeiro, do arrematante do material 
necessário para os fardamentos ultramarinos, Manuel Lopes de Faria, solicitando a 
informação sobre quais papéis deveriam ser juntados ao seu requerimento, para 
que se concretizasse a arrematação; o segundo, de Lucas Carneiro de Alcáçova 
solicitando o padrão do juro devido pelo Conselho Ultramarino a seu pai, José de 
Sousa Carneiro de Alcáçova.   
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 21. 
 

22.  1756, Dezembro, 14 
LISTA dos requerimentos que haviam sido remetidos ao rei [D. José I] e que 
retornavam ao Conselho Ultramarino naquela data. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 22. 
 

23.  [ant. 1756, Dezembro, 16]  
REQUERIMENTO de André Luís Barbosa Brandão ao rei [D. José I] solicitando que 
lhe fosse entregue uma certidão que provasse que seu requerimento anterior fora 
deferido. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 23. 
 

24.  [ant. 1757, Março, 8] – [ant. 1759, Maio, 13] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. José I], o primeiro, do padre Antônio Pereira da 
Cunha solicitando a devida provisão a fim de que pudesse receber as côngruas pelo 
Tribunal da Mesa da Consciência e Ordens, como já fora determinado 
anteriormente; o segundo, do solicitador da Fazenda Real, Francisco de Sales 
Rodrigues, solicitando ser novamente provido no mesmo cargo.  
Anexo: bilhete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 24. 
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25.  [post. 1759] – [ca. 1762] 
INFORMAÇÕES (2) a primeira, sobre o requerimento do sargento-mor Francisco 
Gonçalves Lage, no qual solicitava o posto de capitão de infantaria; a segunda 
contendo apenas o nome de Antônio de Sá.  
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 25. 
 

26.  [ant. 1761, Abril, 2] 
REQUERIMENTO do coronel José Dias do Vale ao rei [D. José I] solicitando 
provisão relativa ao pagamento de seu ordenado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 26. 
 

27.  1762, Maio, 16, Lisboa 
CARTA do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], José Miguel Licete, ao rei [D. José 
I] a respeito do pedido de João Rodrigues da Costa, no qual solicitava o pagamento 
de tenças, em razão de sua pobreza. 
Anexos: carta, informações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 27. 
 

28.  [ant. 1768, Maio, 4] 
AUTOS DE PENHORA passados pelo desembargador da Casa da Suplicação, 
Gregório Dias da Silva, dos bens do visconde de Mesquitela [Luís de Sousa de 
Macedo]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 28. 
 

29.  1768, Junho, 2 [Lisboa] 
CARTA do provedor da Fazenda Real das Ilhas de Cabo Verde, Dionísio Gonçalves 
Branco, ao rei [D. José I], informando sobre o requerimento do tenente general 
Antônio de Barros Martins no qual solicitava receber a herança do deão Bernardo 
Lopes Martins, de quem era herdeiro. 
Anexos: requerimentos, carta régia, certidão.  
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 29. 
 

30.  1768, Outubro, 24, Lisboa 
BILHETE para que se passasse provisão a Antônio Pinheiro Salgado autorizando-o 
a vir a Lisboa tratar de questões particulares.  
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 30. 
 

31.  [post. 1768] 
LEMBRETES (2) o primeiro, relativo a consulta do bacharel Joaquim José Correia; o 
segundo, relativo ao requerimento de Antônio José dos Santos.   
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 31. 
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32.  � [ant. 1770, Janeiro, 29] – [ant. 1770, Abril, 7] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. José I], o primeiro, de José Guedes Villegas 
Guinhonez Matos Cabral, seu irmão e irmãs solicitando a sentença de justificação 
para poderem cobrar os juros aos quais tinham direito na folha do Conselho 
Ultramarino em nome de Manuel Dias de Campos; o segundo, de Manuel Inácio da 
Silva Pimenta solicitando mandado para receber a fiança que pagara ao Conselho 
Ultramarino com o fim de assegurar que o padre Luís Alves de Carvalho fosse para 
a Costa da Guiné e para o Brasil como capelão da galera “Nossa Senhora do 
Rosário”. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 32. 
 

33.  � 1770, Janeiro, 30, [Lisboa] – 1770, Maio, 16, Lisboa  
CARTAS (2) ao rei [D. José I], a primeira, do conselheiro do Conselho Ultramarino, 
José Carvalho de Andrade, sobre o requerimento de Alexandre Nunes Leal, sua 
sogra Joana Rosa Silva e sua cunhada, Rita Rosa de Oliveira que, como herdeiros do 
desembargador Manuel de Oliveira Pinto, solicitavam o devido precatório para que 
pudessem cobrar dívidas a serem recebidas pelo referido desembargador; a 
segunda, do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], José Miguel Licete, a respeito do 
requerimento do mestre livreiro do Conselho Ultramarino, Antônio José, referente a 
fiança que assinara sobre as despesas do envio de livros para a América.  
Anexos: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 33. 
 

34.  [ant. 1770, Maio, 23]  
REQUERIMENTO do mestre livreiro do Conselho Ultramarino, Francisco Xavier do 
Vale, ao rei [D. José I] solicitando decreto que permitisse que ele continuasse a ter 
preferência nos serviços de encadernação, o que fora concedido a seu pai, e que esse 
privilégio não passasse ao outro mestre livreiro do mesmo Conselho, Antônio 
Vicente da Silva, que o requerera recentemente. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 34. 
 

35.  [ant. 1776, Dezembro, 12]  
REQUERIMENTO de Tomé Moreira de Castro ao rei [D. José I] solicitando lhe fosse 
passada certidão que lhe assegurasse receber a reposição das propinas do contrato 
das baleias, que já tinham sido pagas por Tomé Gomes Moreira, de quem era 
testamenteiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 35. 
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36.  1780, Fevereiro, 18, Vila Viçosa 
OFÍCIO de Miguel de Oliveira Guedes e Castro ao [oficial maior da Secretaria de 
Estado da Marinha e Ultramar], João Gomes de Araújo, remetendo o recibo da 
quantia recebida que era destinada ao Convento de Nossa Senhora da Esperança de 
Lisboa.    
Anexo: recibo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 36. 
 

37.  1780, Fevereiro, 29 
INFORMAÇÃO sobre a quantia paga como ajuda de custo ao conde de Locatelli. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 37. 
 

38.  1780, Março, 9, Lisboa 
PROCURAÇÃO passada pelos tenentes Antônio José Curvo e Dionísio Rebelo 
Curvo ao padre Antônio José Curvo para que este recebesse do [oficial maior da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João Gomes de Araújo, em nome 
deles, as quantias que lhe eram devidas por seu serviço militar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 38. 
 

39.  1780, Abril, 3, Lisboa 
RECIBO passado por Inês de São José e Ana Maria da Conceição declarando terem 
recebido do guarda roupa real e oficial maior da Secretaria de Estado [da Marinha e 
Ultramar], João Gomes de Araújo, a quantia relativa à sua mesada com a qual eram 
assistidas pela rainha [D. Maria I].   
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 39. 
 

40.  1785, Abril, 12, Elvas – 1785, Maio, 27, Vila Viçosa 
OFÍCIOS (2), o primeiro, do [governador de armas do Alentejo], visconde da 
Lourinhã, [D. Manuel Bernardo de Melo e Castro], ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, dando conta das ordens que 
enviara aos chefes dos regimentos de cavalaria no sentido de mandarem cavalos 
para a Vila de Aldeia Galega a fim de conduzir a família real; o segundo, do 
escrivão do almoxarifado da Casa de Bragança, João de Torres da Silveira 
Bixoverde, ao (…), Estevão da Silva Correia […], enviando lista das quantidades de 
gêneros existentes naquele almoxarifado, identificando a quem tinham sido 
entregues. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 40. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

41.  1786, Abril, 24, Coimbra – 1768, Maio, 20, Benavente 
OFÍCIOS (2) o primeiro, do juiz do crime de Coimbra, Bento José da Silva, 
comentando o seu propósito de empregar aos mendigos capazes de trabalhar 
daquela cidade, a mesma sistemática que já empregara, quando juiz de fora na vila 
de Figueira da Foz, onde os fizera trabalhar na mina de carvão; o segundo, de João 
Antônio Rodrigues Frade encaminhando os sumários das testemunhas consultadas 
sobre o comportamento dos médicos da vila de Benavente na assistência aos 
enfermos, conforme lhe tinha sido solicitado. 
Anexos: autos de testemunhas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 41. 
 

42.  1786, Julho, 5, Vila Real 
CARTA do ouvidor da comarca [de Vila Real], Antônio José Dias Mourão 
Nogueira, à rainha [D. Maria I] informando a respeito das culpas de roubos, mortes 
e resistência do réu Antônio José Madeira, morador no lugar de Gache, no termo de 
Vila Real, e que se achava já preso na cadeia da Relação do Porto.  
Anexos: lembrete, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 42. 
 

43.  � 1786, Agosto, 16 – 1786, Agosto, 18, Vila de Borba 
OFÍCIOS (3) do [governador de armas do Alentejo], visconde da Lourinhã, [Manuel 
Bernardes de Melo e Castro], ao [oficial maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], João Felipe da Fonseca, o primeiro, enviando cópia do ofício que ele 
enviara ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], marquês de Angeja [D. 
Pedro José de Noronha Camões de Albuquerque Munis e Sousa], tratando da 
movimentação de tropas no Alentejo; o segundo, encaminhando o requerimento 
das filhas do tenente coronel de Infantaria do regimento de Estremoz, Nicolau 
Antônio de Almeida, falecido enquanto governador da Ilha de Villegaignon da 
guarnição do Rio de Janeiro, no qual solicitavam meio soldo do que recebia seu pai, 
pois se achavam desamparadas; o terceiro, sobre o ofício que recebera do [Inspetor 
da Polícia, terreiro Público e das Estradas], marquês de Valadares [D. José Luís de 
Meneses Castelo Branco], sobre a concessão de trigo para as tropas que se achavam 
em várias vilas do Alentejo.  
Anexos: ofícios, requerimento, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 43. 
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44.  [post. 1801, Janeiro]  
REQUERIMENTOS (3) ao príncipe regente [D. João], o primeiro, do ex-praticante 
de sangria do Real Hospital Militar de São João de Deus, Roque da Fonseca, 
solicitando ser admitido em um dos hospitais da Marinha; o segundo, do primeiro 
tenente da Armada Real, Ricardo José Alves, solicitando ser nomeado segundo 
tenente a bordo da charrua “Princesa da Beira”; o terceiro, do segundo tenente da 
Armada Real, Raimundo Eustáquio Monteiro, solicitando ser nomeado para 
alguma das embarcações que se achavam em Gibraltar.   
Anexos: lembretes, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 44. 
 

45.  [ant. 1804, Agosto, 23]  
REQUERIMENTO de Ana Moreira e Maria Teresa Da Silva, sobrinhas do falecido 
porteiro do Conselho Ultramarino, Manuel da Silva Moreira, ao príncipe regente 
[D. João] solicitando receber uma pensão anual sobre os rendimentos do ofício do 
seu tio. 
Anexos: bilhetes, certidão, acento (traslado), provimento, carta de lei, certidão, 
requerimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 45. 
 

46.  [ant. 1806, Maio, 16]  
REQUERIMENTO do cronista dos reais domínios ultramarinos, padre Antônio 
Álvares, por seu procurador Antônio Lopes Soares, ao príncipe regente [D. João] 
solicitando lhe fosse entregue o alvará referente ao seu ordenado. 
Anexos: requerimento, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 46. 
 

47.  [ant. 1807, Julho, 4] – [ant. 1807, Julho, 14] 
REQUERIMENTOS (2) ao príncipe regente [D. João], o primeiro, do voluntário da 
Armada Real, Pedro dos Santos Vieira, solicitando ser embarcado em qualquer das 
embarcações que se achavam em armamento; o segundo, de Rodrigo Vaz de 
Carvalho e José Vaz de Carvalho, solicitando serem dispensados do excesso de 
idade, por terem respectivamente vinte e um e vinte anos, a fim de que 
conseguissem ser admitidos no Corpo da Armada Real como aspirantes guardas 
marinhas.  
Anexos: lembretes, requerimentos, certidões, ofício, cartas-régias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 47. 
 

48.  [post. 1808]  
REQUERIMENTO do primeiro tenente do Real Corpo de Engenheiros e bacharel 
em matemática, João Evangelista Torriani, ao príncipe regente [D. João] solicitando 
a cadeira de lente substituto, que se achava vaga na Real Academia da Marinha.   
Anexos: tese, requerimento, certidões.  
Obs.: doc. em latim e impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 48. 
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49.  [post. 1810]  
REQUERIMENTO de João José Monteiro e Francisco da Cruz ao [secretário de 
Marinha e Ultramar, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho], desculpando-se por não 
terem assinado seu requerimento anterior e solicitando o respectivo despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 49. 
 

50.  [ant. 1811, Janeiro] 
REQUERIMENTO do oficial supranumerário da Secretaria de Estado da Fazenda, 
João Henriques de Sequeira, ao príncipe regente [D. João] solicitando sua 
transferência para a Secretaria dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, na mesma 
graduação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 50. 
 

51.  [ant. 1812, Fevereiro, 26] – [ant. 1812, Abril, 4] 
REQUERIMENTOS (3) ao príncipe regente [D. João], o primeiro, do cirurgião do 
Hospital Real da Marinha e delegado do cirurgião mor das Armadas, Jacinto da 
Costa, solicitando aumento no seu ordenado, que se equiparasse ao do seu colega 
Wenceslau Anselmo Soares, que servia na mesma função há menos tempo; o 
segundo; do primeiro tenente da Armada Real, Joaquim Gomes da Silva Vilar, 
solicitando que seu filho, Luís Gomes da Silva Vilar, fosse nomeado voluntário da 
Real Armada; o terceiro, cópia, do escrivão da Armada Real, João Batista Leite, 
solicitando certidão que comprovasse a entregados livros do último embarque que 
fizera, antes de sua doença, ao inspetor do Arsenal, para que pudesse estar 
habilitado para outro embarque. 
Anexos: requerimento, certidões (traslados), lembrete, jornal. 
Obs.: doc. impresso.  
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 51. 
 

52.  1812, Julho, 2, Lisboa 
REQUERIMENTO do oficial de calafate do Arsenal Real da Marinha, Joaquim José 
da Silva, ao príncipe regente [D. João] solicitando lhe fosse concedido alvará de 
Fiança, Seguro Real ou Fiéis Carcereiros, a fim de que se livrasse, perante o 
Desembargo do Paço, da acusação de ter participado de desordens com alguns 
soldados na Vila de Punhete. 
Anexo: lembrete.  
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 52. 
 

53.  [ant. 1812, Julho, 11] 
REQUERIMENTO do tenente que serve de escrivão da fragata “Fénix”, José do 
Carmo Ambrósio dos Santos, ao [secretário de Marinha e Ultramar, D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho] solicitando fosse expedido o Livro Segundo de Socorros 
da guarnição da mesma fragata a fim de que ele pudesse ser incluído na relação 
com os seus soldos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 53. 
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54.  1812, Julho, 23, Lisboa 
REQUERIMENTO do oficial de tanoeiro da cidade do Porto, José Gomes dos Reis, 
ao príncipe regente [D. João] solicitando licença para o desembarque de seu irmão, 
Manuel Gomes, ex-cativo em Argel, resgatado pela fragata “Pérola” e que nela se 
encontrava em precário estado de saúde.  
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 54. 
 

55.  [ant. 1812, Julho, 31] – [ant. 1812, Agosto, 21] 
REQUERIMENTOS (2) ao príncipe regente [D. João], o primeiro, do que esteve 
cativo, recentemente chegado de Argel, José Dias Marques solicitando licença para 
desembarcar da fragata “Pérola”, uma vez que tinha residência fixa em Lisboa; o 
segundo, do preso em uma das cadeias de Lisboa, José Bernardes de Meireles, 
solicitando ser conservado na cadeia enquanto não se resolvesse a questão da sua 
culpa em delitos anteriores. 
Anexos: abaixo-assinado, lembrete, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 55. 
 

56.  [post. 1812, Agosto, 29] 
LEMBRETE a respeito de requerimento de José da Silva Ribeiro para que se 
passasse a portaria de 29 de agosto de 1812. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 56. 
 

57.  1812, Novembro, 10, Lisboa 
REQUERIMENTO do aluno da Aula de Comércio, Joaquim Félix Conrado da 
Costa, ao príncipe regente [D. João] solicitando lhe fosse conferido sentar praça de 
soldado na Brigada Real da Marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 57. 
 

58.  [post. 1812] 
REQUERIMENTO do ex-sargento da Brigada da Marinha e comandante da guarda 
do Hospital Real da Marinha, João Batista Teixeira, ao príncipe regente [D. João] 
solicitando ter de volta sua graduação de sargento que perdera ao ser preso e 
julgado, em razão da fuga de soldados sob sua responsabilidade. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 58. 
 

59.  [ant. 1816, Março, 20] 
REQUERIMENTOS (2) ao [secretário de Marinha e Ultramar, D. Miguel Pereira 
Forjaz], o primeiro, do soldado voluntário da Segunda Companhia do 
Departamento da Brigada Real da Marinha, José Florêncio Delgado, que, tendo 
completado seus estudos de cirurgia, solicitava autorização para fazer os devidos 
exames no Hospital Real de São José e o exame da Ribeira, que o habilitariam como 
cirurgião; o segundo, de Joaquim Félix Conrado solicitando sentar praça de soldado 
na Brigada Real da Marinha.  
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 59. 
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60.  [ant. 1816, Março, 20] 
REQUERIMENTOS (3) ao príncipe regente [D. João], o primeiro, do mestre das 
naus da Armada Real, Calisto José Cardoso, solicitando receber seu ordenado 
atrasado correspondente ao ano de 1807; o segundo, de Catarina Luísa da Soledade, 
viúva do correio da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, Vito Antônio 
Pereira, solicitando a pensão que lhe era devida; o terceiro, do cabo de esquadra do 
Regimento Vinte e Três de Infantaria, Clemente José Soeiro, solicitando fosse 
baixada a consulta do Conselho do Almirantado que o autorizava a servir como 
voluntário da escala em uma das embarcações de guerra.     
Anexos: lembretes, consulta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 60. 
 

61.  [ant. 1816, Março, 20] 
REQUERIMENTOS (3) ao [secretário de Marinha e Ultramar, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho], o primeiro, do escrivão das Embarcações de Guerra, João Batista 
Leite, solicitando que fossem normalizados seus papéis a fim de que pudesse 
assumir o posto de comissário da fragata “Pérola”; o segundo, do mesmo escrivão 
renovando o seu pedido; o terceiro, do ex-soldado da Primeira Companhia do 
Destacamento da Brigada Real da Marinha em Lisboa, José Joaquim Lopes, que 
dera baixa em razão de suas enfermidades, solicitando fosse autorizado ao capitão 
tenente Teodoro José Laurentino conduzi-lo em alguma embarcação para o Porto 
ou Viana.  
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 61. 
 

62.  � [ant. 1816, Março, 20] 
REQUERIMENTOS (3) ao príncipe regente [D. João], o primeiro, do escrivão das 
Embarcações de Guerra, João Batista Leite, solicitando o lugar de porteiro da Real 
Junta da Fazenda do Arsenal Real do Exército; o segundo, do moço da Câmara do 
Número e tenente de cavalaria da Guarda Real da Polícia, João Higino Curvo 
Semedo, solicitando autorização para que sua mulher, Ana Clementina Xavier 
Botelho e sua filha, Maria José Freire de Andrade Vila Lobos e Vasconcelos, que iam 
entrar no serviço de açafata, embarcassem juntamente com seu filho, Francisco 
Inácio Teodoro Curvo Semedo, que ia para o Rio de Janeiro como membro da 
guarnição da nau “São Sebastião”; o terceiro, do patrão do escaler que servia na 
Trafaria, José Fernandes, solicitando que voltasse a receber a ração que lhe era 
atribuída anteriormente, já que seu ordenado era diminuto.     
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 62. 
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63.  [ant. 1816, Março, 20] 
REQUERIMENTOS (2) ao [secretário de Marinha e Ultramar, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho], o primeiro, dos correios da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar solicitando que fosse mandado aviso ao Arsenal Real dos Exércitos para 
que lhe fossem fornecidas pistolas, como o era para os correios da Secretaria dos 
Negócios da Guerra, já que eles não tinham possibilidades de compra-las; o 
segundo, do cidadão inglês João Hegcoch, que já construíra pontes e outras obras 
em Lisboa, solicitando exclusividade para edificar um dique na Ladeira da 
Pampulha, pois tinha sido informado que esse privilégio seria da Junta do 
Comércio.  
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 63. 
 

64.  [ant. 1816, Março, 20] 
REQUERIMENTO do primeiro tenente da Armada Real Isidro Francisco Guimarães 
ao [secretário de Marinha e Ultramar, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho], 
apresentando-se e comunicando ter liberado a navegação a todos os barcos do Tejo, 
desde o dia 3 de Setembro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 64. 
 

65.  [ant. 1816, Março, 20] 
REQUERIMENTO do negociante da praça de Lisboa, João Gonçalves Marques ao 
príncipe regente [D. João], solicitando licença para que o sobrecarga do seu navio 
“Pérola do Mar”, chegado da Ásia, Joaquim Alípio da Costa, pudesse desembarcar 
sem maiores formalidades, por se achar bastante doente.  
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 65. 
 

66.  1819, Abril, 28, Rio de Janeiro 
OFÍCIO do vice-almirante chefe da Divisão da Marinha Inácio da Costa Quintela ao 
[secretário de Estado de Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de 
Noronha e Brito], encaminhando o requerimento do aspirante guarda marinha, 
Antônio Maurício Brusco, que pretendia passar a guarda marinha.   
Anexos: lembrete, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 243, pasta 66. 
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AHU_CU_Reino 

Reino, Caixa 248 (1812 - 1821) 

Pastas descritas: 26  

Assuntos: Breu, pagamento de contrato da Guiné, pedidos de soldos, de nomeação e troca de 

cargos, de isenção de impostos,  apresamento de navios, corte no Rio de Janeiro. 

 
1-  �1812, Setembro, 22 - Novembro, 1º 

OFÍCIOS (4) do capitão tenente da Armada Real, Antônio Pio dos Santos ao 

[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, conde das Galveias, 

D. João de Almeida de Melo e Castro], o 1º, relatando os serviços que já prestara 

à Marinha, pedindo ao destinatário que se empenhasse para que ele pudesse 

receber a condecoração da Ordem da Torre e Espada; o 2º, agradecendo o decreto 

de perdão da sua pena, que conseguiu graças à intervenção do destinatário e 

pedindo para voltar para [o Rio de Janeiro]; o 3º, encaminhando seu 

requerimento no qual afirma que já voltara para aquela cidade; o 4º, 

encaminhando requerimento no qual solicitava a devolução dos documentos 

originais de seus serviços.  

Anexo: requerimentos. 

AHU_CU_Reino, Cx. 248, pasta 1. 

 

2-  1812, Novembro, 26 – 1820, Março, 3, Lisboa. 

CARTAS (4), sendo duas primeiras, dos governadores do Reino, a 3a. de 

Francisco José Tavares ao príncipe regente [D. João], a 4ª, da Junta da Saúde 

Pública ao rei [D. João VI], a 1ª, sobre o requerimento do capitão de fragata da 

Brigada Real da Marinha, Manuel José de Mendonça, solicitando receber 

aumento no soldo de sua reforma; a 2ª, sobre o pagamento do contador interino 

dos armazéns da Guiné. Índia e Armadas, José Antônio Teixeira Lobo; a 3a., 

sobre o breu que oferecera à venda para o Real Arsenal da Marinha; a 4ª, 

encaminhando o conjunto de regimentos, portarias, avisos, resoluções e editais 

nos quais se baseava o funcionamento daquela repartição. 

Anexo: carta (cópia), lembretes, aviso (cópia). 

AHU_CU_Reino, Cx. 248, pasta 2. 
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3-  [ant. 1815, Julho, 8] - [ant. 1816, Março, 16] 

�REQUERIMENTOS (5) ao príncipe regente [D. João], o 1º, de Alexandre 

Mariano Leal da Câmara Rangel de Gusmão solicitando ser nomeado oficial 

ordinário de uma das secretarias de estado com hábito de Cristo; o 2º, do 

tendeiro da Real Junta da Fazenda da marinha, Manuel José de Faria, solicitando 

lhe fosse arrendado mais um terreno na praia da Junqueira; o 3º, do capitão de 

milícias de Lisboa Oriental, José Duarte Reis Vilas Boas, solicitando o lugar de 

escriturário da Delegação da Superintendência dos Contrabandos; o 4º, do 

prisioneiro Tomás José da Rosa, solicitando o adiamento da sua partida para 

degredo em Angola, até que o Tribunal do Desembargo do Paço decidisse sobre 

o seu requerimento; o 5º, do religioso espanhol da Ordem de São Francisco, frei 

Ângelo Machado, que ia da Espanha para o Rio de Janeiro e dali para Buenos 

Aires e depois para o Chile, solicitando autorização para embarcar como capelão 

em alguma embarcação portuguesa.  

Anexo: ofício (cópia), lembretes, requerimentos, assento (traslado), atestado 

(traslado), atestados, certidão. 

AHU_CU_Reino, Cx. 248, pasta 3. 
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4-  � [ant. 1816, Janeiro, 24] - [post. 1817, Dezembro] 

REQUERIMENTOS (12) ao [governador do Reino e secretário da Marinha e 

Ultramar em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º, do alferes do 

regimento de milícias de Bragança, Manuel Antônio da Silva Sarmento, pedindo 

auxílio para poder transportar-se ao Rio de Janeiro; o 2º, de Manuel José dos 

Santos, queixando-se de seus inimigos, solicitando a atenção do destinatário 

contra a sentença que recebera, a seu ver, injustamente; o 3º, do ex-soldado do 

regimento nº 9 da 3a companhia, Manuel Monteiro, pedindo assentar praça outra 

vez; o 4º, de Francisco José Magalhães solicitando que o 1º supra carga (?), João 

Viana, pudesse desembarcar; o 5º, do proprietário do ofício das apelações e 

agravos cíveis da Casa da Suplicação de Lisboa, Germano Pedro da Silva Vale 

Lobo, solicitando licença de um ano; o 6º, de Martinho da Silva, solicitando o 

emprego de carpinteiro de machado no Arsenal Real da Marinha para seu filho 

Braz da Silva, o 7º, religioso da congregação da Terceira Ordem da Penitência, 

frei Francisco de Nossa Senhora das Dores Almeida, pedindo para ser admitido 

nas aulas de língua árabe, naquele convento; o 8º, de Caetano Pereira solicitando 

ser apontador da Real Cordoaria; o 9º, da viúva Teodora de Santa Ama 

solicitando que seu filho carpinteiro Francisco do Carmo fosse desembarcado, 

pois, estando como marinheiro, não poderia sustentá-la; o 10º, do 2º tenente da 1ª 

companhia de fuzileiros do regimento de infantaria nº 19, Francisco Romão Belo, 

pedindo para matricular-se na Real Academia da Marinha, embora o prazo já 

estivesse esgotado; o 11º, do religioso arrábido, frei Sebastião de São Paulo, 

solicitando substituir, na galera Vigilância, o capelão, que se achava doente; o 

12º, do soldado da 4a. Companhia do Corpo da Brigada Real da Marinha, José 

Antônio Coimbra, solicitando passar para a Guarda Real da Polícia.  

Anexo: requerimentos, certidão. 

AHU_CU_Reino, Cx. 248, pasta 4. 
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5-  � [ant. 1816, Março, 23] - [ant. Julho, 29] 

REQUERIMENTOS (10) os 5 primeiros, ao príncipe regente [D. João], os demais 

ao rei [D. João VI], o 1º, do preso Manuel Cesário Pereira de Sousa solicitando 2 

meses de espera antes do seu degredo para o Pará; o 2º, de Filipe de Barros 

Vasconcelos solicitando passaporte para passarem ao Reino, o seu enteado 

Fernando Antônio Vieira de Sousa com sua mulher, uma menina e sua escrava 

forra; o 3º, da mulher do soldado do batalhão de caçadores nº 10, Antônio José da 

Fonseca, Maria Joaquina Correia, solicitando autorização para acompanhar seu 

marido no degredo em Angola; o 4º, da viúva do tenente da Guarda Real de 

Polícia, Manuel José Inácio da Fonseca e Carvalho, Maria Constância Joaquina da 

Silva, solicitando um lugar no Real Corpo da Marinha para seu filho, José Maria 

da Costa Valente, não obstante ter ainda 15 anos; o 5º, de Paulo José da Trindade, 

solicitando ser aprendiz na Oficina das Carpintarias de Machado no Arsenal Real 

da Marinha; o 6º, do oficial de torneira de metais, Manuel Bernardino, solicitando 

ir trabalhar no Arsenal Real do Exército; o 7º, do réu Bernardo José de Araújo, 

condenado a degredo no Brasil, solicitara anteriormente que se o desse por 

cumprido em Lisboa, e agora solicitava tempo para que se resolvesse sobre sua 

soltura; o 8º, da mulher do sentenciado Antônio Roberto, Maria da Conceição, 

solicitando acompanhar seu marido no degredo; o 9º, do sentenciado com pena 

de degredo, Pedro Correia, solicitando que sua mulher e filho o acompanhassem; 

o 10º, do preso na Real Fábrica da Cordoaria, Antônio Tavares, solicitando sua 

soltura e justificando por ser cego e porque a razão de sua prisão, fora uma briga 

de pequena importância.  

Anexo: recibo, certidões, requerimentos, requerimento em pública forma.  

AHU_CU_Reino, Cx. 248, pasta 5. 
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6-  [ant. 1816, Agosto, 16] - [ant. 1817, Dezembro, 25] 

REQUERIMENTOS (7) ao rei [D. João VI], o 1º, dos senhorios de quintais 

próximos ao porto de mar da Paulina, Joaquim José Antunes Pinto, João Paulo 

Ribeiro e Manuel Lourenço, solicitando fosse passado aviso ao intendente geral 

das obras públicas que ordenava que lhes fosse facilitado a entrada e saída dos 

seus terrenos por causa da vindima, o que era dificultado por um muro que fora 

ali construído; o 2º, do lavrador que se achava preso como marinheiro na fragata 

Pérola, Manuel Caetano, solicitando seu desembarque para cuidar de sua 

lavoura e de sua família; o 3º, do desembargador deputado da Junta da Saúde 

Pública, Bartolomeu José Nunes Cardoso Giraldes e Meneses, pedindo licença 

por razões de saúde; o 4º, do prior da igreja de Santa Madalena da vila de 

Alvaiazate, frei Dionísio Miguel Leitão Coutinho, por seu procurador Eusébio 

Borges, solicitando que se cumprisse o degredo já sentenciado para o escrivão do 

geral, Bernardino José Alves dos Reis, acusado de crime de incesto com sua 

sogra, Ana Joaquina, crime que ele, suplicante havia denunciado ao bispado de 

Coimbra e à Inquisição; 

o 5º, do grumete da fragata Pérola, Manuel Francisco Pouva Filho, afirmando 

que ali se achava forçado e desejava voltar ao seu regimento de milícias de 

Arganil; o 6º, do mestre ferrador, preso na cadeia da Corte, sentenciado com 

pena de degredo em Angola, Manuel Penedo Moreno, solicitando prazo de 2 

meses para organizar a ida de sua família consigo para aquele degredo; o 7º, do 

escriturário supra numerário do almoxarifado dos armazéns de Guiné, Índia e 

Armada, Possedônio José de Moura, solicitando passar a escriturário de número.  

Anexo: atestado, autos crimes, requerimento, lembrete. 

AHU_CU_Reino, Cx. 248, pasta 6. 
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7-  1817, Junho, 2 - 1819, Junho, 5, [Lisboa] 

OFÍCIOS (7) o 1º, a Henrique José Dionísio Franco e os demais ao [governador do 

Reino e secretário da Marinha e Ultramar em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz 

[Coutinho], o 1º, sobre uma remessa do dinheiro que havia sido extraviado pelo 

destinatário, a ser entregue em Vila Real a João Rodrigues de Mesquita Fraga; o 

2º, do tenente coronel Joaquim Inácio da Silva Rebelo sobre o requerimento do 

soldado da 4a. Companhia da Brigada Real da Marinha, José Antônio Coimbra, 

solicitando para passar para o corpo da Guarda Real da Polícia; o 3º, do Marechal 

General (Manuel de Campos Mariz?) sobre o requerimento da mulher do 

soldado da 5a. Companhia do regimento de artilharia nº 1, Gaudêncio José, 

Leocádia Maria, que solicitava parte do soldo que ele recebia a bordo da fragata 

na qual se achava; o 4º, do administrador do Pinhal Real de Leiria, Rodrigo Barba 

Correia Alardo, sobre o requerimento dos religiosos do Convento de Nossa 

Senhora da Boa Hora, em Belém, que solicitavam lhes fossem dadas madeiras 

daquele pinhal; o 5º, dos contratadores do tabaco, Francisco Antônio de Campos 

e companhia e José Ferreira Pinto Basto e companhia sobre a portaria referente 

ao combate ao contrabando daquele gênero; o 6º, comunicando o pedido do 

oficial da secretaria de dos negócios do Reino, Pedro Jorge Dimony, pai do novo 

ministro plenipotenciário de Portugal em Nápoles, Antônio Jorge Dimony, que 

se facilitasse seu embarque para aquela cidade italiana; o 7º sobre o requerimento 

Manuel da Silva César solicitando licença para ir às Caldas tomar os banhos 

necessários para sua saúde.  

Anexo: ofício (minuta), requerimentos, lembrete, aviso (cópia), escrito (cópia), 

portaria (traslado). 
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8-  1817, Agosto, 30, Lisboa 

CARTA do intendente geral da Polícia, João de Matos Vasconcelos Borba de 

Magalhães, ao rei [D. João VI] encaminhando os documentos relativos às 

averiguações feitas para o esclarecimento do apresamento dos navios 

portugueses Carolina e Grão Pará por uma escuna de bandeira norte-americana.  

Anexo: informação, autos, lembretes. 
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9-  [post. 1818, Janeiro, 23] - [post. 1820, Setembro, 11], [Lisboa] 

INFORMAÇÕES (10) sendo 7 sobre o andamento de requerimentos de Francisco 

José da Mota, João Lopes Sineiro, Jerônimo Emiliano Arnaut, José Joaquim da 

Rosa Coelho, padre Francisco de Pádua Raposo, Joaquim Antônio e Helena 

Maria da Cruz [na secretaria da Marinha e Ultramar], as demais sobre a 

localização e andamento de outros documentos. 

AHU_CU_Reino, Cx. 248, pasta 9. 

 

10-  [ant. 1818, Julho, 17] - [1818] 

REQUERIMENTOS (7) ao [governador do Reino e secretário da Marinha e 

Ultramar em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º, do preso 

Francisco Lucas solicitando o régio perdão, que ainda lhe faltava, pois já estava 

absolvido de suas culpas; o 2º, do soldado da Guarda Real, Joaquim José, 

solicitando a admissão na Fábrica de Pólvora ou na Real Cordoaria; o 3º, de 

mareantes e pescadores, por seu procurador Tomás Aquino Simões Penalva, 

pedindo isenção do pagamento de emolumentos nas alfândegas e fortalezas 

onde arribam, quando do seu trabalho de transporte de mantimentos e de 

munições de guerra; o 4º, de Francisco Moreira, que veio preso e embarcado de 

Gibraltar, solicitando a sua libertação; o 5º, do aposentado das Reais Cavalarias, 

Jerônimo Nunes de Abreu, solicitando ser admitido na Real Fábrica da 

Cordoaria; o 6º, do capitão tenente da Armada Real, Antônio Machado Ximenes 

de Aragão, pedindo seu voto para sua pretensão ao ofício de agente dos negócios 

do Senado da Câmara; o 7º, de Francisco Caetano de Barreto Xavier solicitando 

ser admitido como escriturário do Correio Geral. 

Anexo: lembrete, ofício, aviso (cópia) 
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11-  [ant. 1818, Janeiro, 21 - post. Junho, 18] 

REQUERIMENTOS (7) ao [governador do Reino e secretário da Marinha e 

Ultramar em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º, da viúva do 

soldado da 4a. Companhia do batalhão de caçadores nº 5, Francisco José de 

Carvalho, Eufemia Rosa, solicitando transporte para voltar à sua terra; o 2º, do 

ex-cabo de esquadra da 8ª companhia do regimento de infantaria nº 22 e oficial 

de latoeiro de fundição, Pedro de Alcântara, ser admitido no Real Arsenal da 

Marinha; o 3º, do patrão de escaler, Bernardo Mendes, solicitando licença para 

transportar, como todos os anos, a (estátua da) Nossa Senhora da Rábida; o 4º, 

das vendedoras de frutas da Ribeira das Naus e mulheres de trabalhadores do 

Real Arsenal, Januária Maria, Ana Raimunda e mais 5, solicitando autorização 

para continuarem suas atividades, que tinham sido proibidas pelo intendente da 

Marinha; o 5º e o 6º, do preso Francisco Lucas, solicitando o perdão, dizendo 

inocente das culpas que lhe foram imputadas; o 7º, do feitor de algodão e lonas 

da do laboratório da Real Fábrica da Cordoaria, Antônio José Leal, solicitando as 

gratificações que lhe eram devidas. 

Anexo: requerimento, informação. 
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12-  � [ant. 1818, Março, 2 - ant. Maio, 10] 

REQUERIMENTOS (8) ao rei [D. João VI], o 1º, dos sentenciados de galé que 

haviam sido designados para trabalharem no fornecimento de água às cadeias do 

Limoeiro e Castelo solicitando receberem a mesma gratificação dos rachadores 

de lenha e fortificação do forte de São Paulo; o 2º, do condenado a degredo para 

o Pará, Joaquim José da Silva, solicitando a provisão de perdão, já determinado 

pelo Tribunal do Desembargo do Paço; o 3º, de Francisco de Paula, solicitando 

certidão do aviso expedido ao comandante do batalhão de Cabo Verde; o 4º, do 

condenado a degredo no Pará, José Ferreira, solicitando ficar à disposição do juiz 

dos degredados, para ser solto, por ter recebido o indulto real; o 5º, da viúva de 

Joaquim Raimão, Josefa Vitorina, solicitando quantia devida ao falecido marido 

por fornecimento de lenha para a esquadra que fora para Gibraltar; o 6º, do 

espanhol preso nas galés, Antônio Gonçalves, solicitando sua transferência para 

a prisão da Real Cordoaria; o 7º, do ex-sargento do regimento de infantaria nº 13, 

Antônio de Almeida, solicitando ser admitido no seu ofício de pintor nos Reais 

Arsenais; o 8º, de Joaquim Pereira Castanho, solicitando o pagamento do 

carregamento de madeira que tinha feito para a Real Junta do Arsenal da 

Marinha. 

Anexo: requerimentos, ofício. 
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13-  [post. 1818, Abril, 9]  

CARTA PARTICULAR do sargento da Brigada Real, João dos Santos Veloso ao 

[governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar em Portugal, D. 

Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende] convidando-o e a sua 

mulher, em nome dele e de sua mulher, Rita Bonifácia de Matos e Abreu, para 

serem os padrinhos de uma sua filha. 

AHU_CU_Reino, Cx. 248, pasta 13. 

 

14-  [ant. 1818, Junho, 3 - Outubro, 27] 

REQUERIMENTOS (9) ao rei [D. João VI], o 1º, do pescador José Maria, 

solicitando sua soltura por ter sido injustamente preso e enviado para as galés, 

quando trazia peixe para a Ribeira das Naus; o 2º, do capelão do navio Flor do 

Tejo, padre Antônio Fogaça de Bitencourt e Melo, solicitando fosse solto, pois 

ignorava a proibição de trazer, a bordo, encomendas e dinheiro para serem 

entregues no Reino e que lhe tinham sido confiadas por patrícios; o 3º, do oficial 

de tesoureiro, José Rodrigues, solicitando sua soltura das galés, pois tinha seu 

ofício, não desejando ser embarcado; o 4º, do alferes do regimento de linha nº 22, 

Hipólito Cassiano de Melo, solicitando ser admitido em algum regimento no 

Brasil; o 5º, do bacharel Bernardo de Sela Falcão, solicitando um dos lugares de 

letras que se achavam a concurso; o 6º, do negociante Francisco Tomé da Silva, 

solicitando a exclusividade para fabricar a aguardente de medronhos na comarca 

de Leiria; o 7º, do preso na prisão da Cordoaria, Francisco Ferreira, por seu 

procurador José Lascar, solicitando sua soltura por se achar muito doente; o 8º, 

das viúvas Bernardina Teresa de Lora e Mariana de Jesus, por seu procurador 

Antônio Camacho, solicitando fosse passada certidão do requerimento sobre as 

acusações feitas contra Manuel Dias Aleixo, que vinha prejudicando a elas e a 

outros habitantes da Vila Nova de [Pissões?]; o 9º, dos pescadores dos saveiros 

da pesca da sardinha no Tejo solicitando poder registrar sua carta de saúde no 

porto de Belém a cada 3 ou 4 dias e não diariamente, o que lhes era muito 

prejudicial. 

Anexo: certidão, requerimentos, autos cíveis de justificação. 
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15-  [ant. 1818, Novembro, 21] - [1818] 

REQUERIMENTOS (7) ao rei [D. João VI], o 1º, do preso Joaquim Barreiros 

solicitando sua soltura, pois seu perdão já fora sentenciado; o 2º, de Alexandre 

Aranda e Proença, para ter exclusividade das listas de loteria; o 3º, do escocês e 

ex-calvinista, Guilherme Douglas, solicitando ser recolhido ao Real Colégio dos 

Catecúmenos, para sua instrução na fé católica; o 4º, do cirurgião da legião do 

Paço da Rainha, João Manso Cabral, solicitando sentar praça como cirurgião 

ajudante da Brigada Real da Marinha; o 5º, do vigário de São Miguel em Castelo 

Branco, padre Manuel Domingues Crespo, solicitando sua libertação da fragata 

Vênus, o que lhe estava sendo negado pelo comandante da mesma; o 6º, do 

capitão da polaca otomana Senhora de Idra, Antônio João Iconomo, por seu 

procurador Nicolas Roecks, solicitando portaria que autorizasse à Torre de 

Belém sua saída com a carga de trigo, antes do apronto dos despachos, ficando o 

vice-cônsul de seu país encarregado daqueles despachos; o 7º, solicitando ser 

admitido como escrivão do Porto Franco. 

Anexo: certidão. 

AHU_CU_Reino, Cx. 248, pasta 15. 

 

16-  1818, Dezembro, 23, Lisboa 

ATESTADO passado pelo reitor do Real Colégio dos Catecúmenos, padre 

Cláudio José Gonçalves, comprovando que o irlandês Alexandre e o inglês José, 

foram instruídos na doutrina católica e batizados, tendo sido o seu padrinho o 

[governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar em Portugal, D. 

Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende]. 
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17-  [ant. 1819, Janeiro, 4] - [ant. 1819, Fevereiro, 18] 

�REQUERIMENTOS (11) ao rei [D. João VI], o 1º, do soldado da 1ª companhia 

de fuzileiros do regimento de infantaria nº 8, Francisco Antônio de Carvalho, 

que, por ter perdido uma mão no ataque do Buçaco, dera baixa, solicitando ser 

admitido em qualquer emprego possível; o 2º, de Francisco de Vasconcelos, 

solicitando emprego na Alfândega do Porto Franco no na fundição; o 3º, do 

alfaiate Francisco Antônio de Carvalho, ferido na guerra contra os franceses, 

solicitando emprego em alguma repartição sendo no seu ofício ou não; o 4º, de 

Joaquim José Antunes Pinto, que perdera parte de sua quinta e seu acesso à 

praia, por causa da construção de um muro junto ao presídio do Lazareto, 

solicitando que se fizesse a Junta da Saúde expedir a necessária informação, para 

dar prosseguimento à abertura de uma porta no referido muro; o 5º, do soldado 

da 4aª companhia do destacamento da real Brigada da Marinha em Lisboa e 

mestre do ofício de ourives estabelecido, José Maria Ribeiro, solicitando sua 

baixa para se dedicar ao seu ofício, tal como já havia sido feito com soldado 

Joaquim Alberto Correia; o 6º, de José Agostinho de Oliveira, solicitando ser 

provido no lugar de guarda menor do lastro do porto da vila de São Martinho; o 

7º, de Francisco Benedito Ferrugento solicitando o lugar de agente na classe de 

procurados, para cuidar das apreensões na Delegação do Superintendente Geral 

dos Contrabandos; 8º, do médico honorário da Câmara Real, José Mariano Leal 

da Câmara Rangel de Gusmão, solicitando um lugar na Junta da Saúde; o 9º, da 

viuva Ana Rosa Rodrigues solicitando licença para armar uma barraquinha para 

comprar e vender roupas junto à porta do forte de São Paulo; o 10º, do soldado 

da 2ª companhia do batalhão nº 3, preso por deserção na cadeia do Castelo, 

Francisco Teixeira, solicitando ser mandado para alguma embarcação; o 11º, do 

espanhol Gregório de Brea, que fora preso ao chegar do Rio de Janeiro e 

embarcado para servir no brigue Novo, solicitando sua libertação, a que tinha 

direito como estrangeiro.  

Anexo: certidão em pública forma, requerimentos, certidões.  
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18-  1819, Janeiro, 5 – Setembro, 1º 

REQUERIMENTOS (9) ao [governador do Reino e secretário da Marinha e 

Ultramar em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º, da mulher do 

coronheiro do batalhão expedicionário do regimento de infantaria nº 11 

destacado no Brasil, José Francisco, Bernardina Josefa e de outras mulheres de 

soldados do mesmo regimento, solicitando transporte que as levasse para junto 

de seus maridos naquele país; o 2º, do religioso da congregação da Terceira 

Ordem da Penitência e capelão da fragata Amazona, frei Francisco Durando, 

solicitando ser desembarcado em liberdade e dirigir-se ao destinatário para 

esclarecer a ordem de sua prisão, que julgava injusta; o 3º, do empregado no 

armazém da enxárcia, Félix Martins, solicitando ser fiel do dito armazém; o 4º, do 

soldado da Brigada Real da Marinha, José Luís, solicitando licença para ir 

auxiliar nas obras do Real Palácio da Ajuda como ajudante de escultura; o 5º, do 

preso espanhol João Antônio Domingues, solicitando que se aguardasse os seus 

documentos e que ele não fosse passado para o serviço do mar, pois sendo 

estrangeiro, era isento dessa determinação; o 6º, da mulher de um soldado 

miliciano, Jacinta Maria do Coração de Jesus solicitando fosse o seu filho, José 

Maria Vitorino fosse recolhido à Real Cordoaria para livrá-lo dos descaminhos; o 

7º, de José Antônio dos Santos, cobrando os materiais e auxílios para o conserto 

da sua casa, danificada pela invasão estrangeira; o 8º, do preso, 1º sargento da 

companhia de granadeiros do regimento de milícias de Coimbra, Bernardo José 

Travassos, solicitando autorização para ir à presença do destinatário; o 9º, do 

preso na Real Cordoaria, Francisco Lucas solicitando sua libertação por se achar 

já punido e para ir para junto de sua mãe e irmãs em Miranda do Douro. 

Anexo: ofícios (cópias), requerimentos.  

AHU_CU_Reino, Cx. 248, pasta 18. 

 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

19-  [ant. 1819, Março, 8 - Abril, 19] 

REQUERIMENTOS (11) ao rei [D. João VI], o 1º, da viúva do pagador dos 

armazéns da Guiné, Índia e Armadas, José Maria Ferreira, Maria Francisca de 

Paula Mira Ferreira e suas filhas solicitando uma esmola anual de 200 mil réis; o 

2º, do ex-sargento do regimento de infantaria nº 22, Januário Antônio dos Reis, 

solicitando o cargo de escrivão ou escriturário do delegado do superintendente 

geral do Porto Franco; 3º e o 4º, fiscal do Real Contrato do Tabaco, Francisco 

Carneiro Homem Souto Maior, solicitando o lugar de oficial de fazenda da 

delegação da superintendência geral dos contrabandos; o 5º, da viuva do furriel 

do regimento de cavalaria de Évora, José Gomes, Joana Caetana de Vasconcelos, 

solicitando solicitando a admissão de seu filho, Antônio Gomes de Sousa, na 

oficina dos espingardeiros do Arsenal Real da Marinha; o 6º, de João José 

solicitando a admissão de seu filho, Miguel Antônio, na Real Cordoaria, para 

aprender um ofício; o 7º, do cordoeiro José da Cunha Pereira solicitando ser 

nomeado mestre da Real Fábrica da Cordoaria, em razão do falecimento do 

antigo mestre Antônio Batista de Sá; o 8º, de José Inácio solicitando ser admitido 

como trabalhador na Real Cordoaria; o 9º, de José Antônio de Matos solicitando 

ser empregado no expedient3 da Secretaria da Real Junta da Fazenda da 

Marinha, em nome dos muitos serviços que já prestara à Coroa; o 10º, do tambor 

do regimento de infantaria nº 9, João Antônio Lubeirinho, que servia a bordo da 

fragata Vênus, e que, declarando-se desertor, solicitava as soldadas que lhe eram 

devidas; o 11º, do coveiro das freguesias da vila de Almada, Francisco José do 

Carmo, solicitando informações sobre os requerimentos referentes ao embaraço 

que os párocos daquelas freguesias tinham anteposto à sua nomeação. 

Anexo: certidões, requerimentos, lembrete, recibo. 
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20-  1819, Maio, 27- [ant. Outubro, 4] 

REQUERIMENTOS (8) ao rei [D. João VI], o 1º, do soldado da 1ª companhia de 

granadeiros do regimento de infantaria nº 1, Francisco da Mata, que se achava 

preso na fragata Amazona, solicitando o competente aviso, para que se 

esclarecesse a sua situação; o 2º, do padre Bento de Carvalho solicitando lhe fosse 

passada certidão pelo comandante da Real Brigada de Lisboa declarando que a 

Brigada tem um capelão interino; o 3º, do produtor de vinhos, Duarte Gorjão da 

Cunha Coimbra Botado, solicitando o pagamento do que a Junta do Arsenal da 

marinha lhe devia pela venda de 2 colheitas passadas; o 4º, dos alvissareiros da 

Torre de Belém, declarando que tradicionalmente eram eles que levavam as 

declarações das entradas dos navios, estavam sendo perturbados pelos 

empregados da Canhoeira e por isso, solicitando ordens para que outras pessoas 

não fizessem esse serviço; 5º, do inglês comerciante em Lisboa, arquiteto da 

Marinha e construção naval, João Hedgcock solicitando aviso que lhe 

assegurasse a autorização para construir uma barca a vapor para navegar no rio 

Tejo, ficando livre do pagamento de direitos sobre os engenhos, madeiras e 

ferragens da dita construção; o 6º, do intendente dos armazéns da Guiné, Índia e 

Armadas, Antônio Feliz da Fonseca, solicitando licença de 2 meses para fazer 

tratamento de águas termais; o 7º, da viúva do guarda dos Reais Pinhais da 

Marinha Grande, Antônio de Sousa Caperta, Maria Catarina, solicitando uma 

tença diária de 240 réis para sustento de suas filhas; o 8º, do ex-soldado do 

regimento de infantaria nº 10, Joaquim José, solicitando um lugar de guarda dos 

Pinhais Reais de Leiria.  

Anexo: atestado, certidão, requerimento. 
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21-  [ant. 1819, Outubro, 18] - [1819] 

REQUERIMENTOS (8) ao rei [D. João VI], o 1º, do religioso agostinho reformado, 

frei Domingos de Santo Antônio, solicitando aviso para poder embarcar como 

capelão mor da Armada Real; o 2º, do cônsul geral de Portugal em Liverpool, 

Antônio Julião da Costa, por seu procurador, João Batista Ângelo da Costa, 

solicitando aviso que o isentasse de pagar direitos pelos utensílios que iria enviar 

para a fabricação de máquina a vapor para descascar arroz de Setúbal, assim 

como engenhos de moer farinha e serrar madeira; o 3º, do preso Antônio Maria 

da Fonseca encaminhando a sua sentença de perdão do degredo; o 4º, do 

cirurgião aprovado, Gregório José Duarte, solicitando o lugar de oficial de 

secretaria da Junta da Saúde Pública; o 5º, do oficial de calafate, Francisco José 

Gomes, solicitando exercer seu ofício no Real Arsenal da Marinha; o 6º, de 

Dionísio Andronico de Barros e Vasconcelos solicitando aviso dirigido ao 

Conselho Ultramarino que comprovasse o padrão que se lhe passara por aquele 

Conselho; o 7º, do tenente coronel de infantaria, Francisco Maria de Azevedo 

Pinto solicitando autorização para passar à Brigada Real da Marinha; o 8º, do 

preso José Pires, solicitando a sua liberdade para ir tratar da sua família. 

Anexo: ofício (tradução), sentença crime de absolvição, certidão, requerimento, 

lembrete. 

AHU_CU_Reino, Cx. 248, pasta 21. 

 

22-  1819, Outubro, 23 – Novembro, 27 

RELAÇÔES (5) assinadas pelo oficial-maior [do Conselho Ultramarino], José 

Maria Stockler Salema Garção, dos papéis que foram remetidos ao 

desembargador procurador da Fazenda da repartição pelo Conselho Ultramarino 

nos meses de outubro e novembro de 1819. 

AHU_CU_Reino, Cx. 248, pasta 22. 
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23-  [ant. 1819, Novembro, 26] – [1819] 

REQUERIMENTOS (12) ao [governador do Reino e secretário da Marinha e 

Ultramar em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º, do mestre da 

muleta Leão [embarcação pequena de pescaria antiga do porto de Lisboa], 

Fernando de Assunção Arraes, solicitando pagamento de seus serviços de 

entrega de ofícios do real serviço às embarcações da esquadra; o 2º, do juiz do 

crime do bairro da Mouraria, [Bernardo de Lemos de Melo e Vasconcelos] 

solicitando aviso para a soltura do criado do destinatário, Francisco Paz, que se 

achava a bordo da nau Vasco; o 3º, do menor João Antônio Teixeira solicitando 

entrar como seminarista no Real Seminário da Patriarcal; o 4º, dos contramestres 

reformados do iate da Coroa, João de Almeida Mumão e Antônio da Cruz, 

solicitando seus vencimentos atrasados; o 5º, de Francisco de Paula Torres 

Cabeça, expondo seu estado de miséria e solicitando uma esmola, em nome dos 

serviços de seu pai, sargento mor Francisco João Torres Cabeça; o 6º, do religioso 

do convento de Jesus, padre frei Caetano Antônio, pedindo que fosse escolhido 

para capelão de uma das embarcações reais; o 7º, do juiz do crime do bairro da 

Mouraria, [Bernardo de Lemos de Melo e Vasconcelos] solicitando ordem para a 

soltura do criado do destinatário, Francisco Nunes de Andrade, que se achava a 

bordo da fragata Pérola; o 8º, do comerciante João Antônio de Amarante, por seu 

procurador, Inácio Correia Pinto, solicitando resposta ao seu requerimento que 

levava um precatório; o 9º, de D. Brás Baltazar da Silveira solicitando o 

pagamento der seus soldos; o 10º, de Antônio de Freitas solicitando algum 

emprego; o 11º, de Joaquim Angelo da Silva Coutinho oferecendo-se para 

substituir Antônio José Barroso, que se achava paralítico, como fiel e pagador da 

Real Fábrica da Cordoaria da Junqueira; o 12º, de Francisco da Fonseca 

solicitando ajuda para pagar o transporte de volta a sua terra, pois tinha vindo a 

Lisboa cobrar uma dívida ao já falecido desembargador do Paço, João da Costa 

Borges. 

Anexo: requerimento. 

AHU_CU_Reino, Cx. 248, pasta 23. 

 

24-  1819, Dezembro, 31 

MAPA composto de 3 quadros: o da tropa de linha existente em Portugal, o da 

tropa de linha existente no Brasil e o do exército de Portugal, em 31 de dezembro 

de 1819 

AHU_CU_Reino, Cx. 248, pasta 24. 
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25-  1820, Janeiro, 21- Dezembro 22, [Lisboa] 

RELAÇÕES (19) assinadas pelo oficial-maior [do Conselho Ultramarino], José 

Maria Stockler Salema Garção, dos papéis que foram remetidos ao 

desembargador procurador da Fazenda da repartição pelo Conselho Ultramarino 

entre os meses de Janeiro e Dezembro de 1820. 

AHU_CU_Reino, Cx. 248, pasta 25. 

 

26-  [ant. 1821, Outubro, 19] - [ant. 1822, Março, 22] 

REQUERIMENTOS (7) ao rei [D. João VI], o 1º, do bacharel João Francisco da 

Silva solicitando ser admitido em qualquer lugar de letras de primeira instância; 

o 2º e 3º, do bacharel João Zuzarte de Siqueira Sameiro solicitando em um, um 

lugar que estivesse à concurso e o outro, a nomeação para juiz de fora nas vilas 

de Nisa, Aronches ou Fronteira; o 4º, do bacharel João de Leos de Faria 

solicitando um lugar de 2ª instância ou intendente do crime em algum bairro de 

Lisboa, de Santarém ou juiz de fora de Leiria, Tomar ou Aviz; o 5º, do bacharel 

João Diogo Peniz Parreiras solicitando algum lugar de letras em São Tiago do 

Cacém, Almada ou Macejana; o 6º, do bacharel João Crisóstomo Freire Correia 

Falcão solicitando o lugar de juiz de fora do Fundão, de Alpedrinhas ou Idanha a 

Nova; o 7º, do bacharel João Batista Carneiro de Carvalho solicitando o lugar de 

conservador da Fábrica da Covilhã ou superintendente dos tabacos da Beira.  

Anexo: requerimentos, certidões, despacho, autos de residência, alvarás de 

provimento. 

AHU_CU_Reino, Cx. 248, pasta 26. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 252 (1704-1825) 
45 pastas descritas. 
Assuntos: degredados para a Índia, presos para a Corte, regulamentos para o Exército, 
algarvios para a Ribeira das naus, nomeações miliares, correspondência de diplomatas, 
papéis de legistas ao Conselho Ultramarino. 
 
1-  [post. 1704, Maio, 7] 

ESCRITO de Manuel da Rocha ao [tesoureiro do Conselho Ultramarino], José da 
Cunha Coutinho, encaminhando ferragens e dando conta dos custos que 
importavam. 
Obs.: para a identificação de José da Cunha Coutinho, que antes também tivera 
carta de escrivão dos juízes do crime da cidade de Lisboa, tabelião de notas, 
inquiridor e contador da Bahia, ver I.A.N./T.T., Registo Geral de Mercês, D. Pedro 
II, Lº 16, fl. 36. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 1. 
  

2-  1715, Janeiro, 12, Lisboa 
DECLARAÇÃO dos alfaiates da cavalaria Antônio Rodrigues de Almeida e 
Antônio Amado Silva, perante o [conselheiro ultramarino] José Gomes de 
Azevedo, relativa a trabalhos realizados para o fardamento da infantaria. 
Obs.: caligrafia do secretário do Conselho Ultramarino, André Lopes de Lavre. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 2. 
 

3-  1743, Setembro, 18, Lisboa 
DECRETO do rei D. João V, fazendo mercê ao desembargador Rafael Pires 
Pardinho de um lugar de conselheiro do Conselho Ultramarino. 
Anexo: bilhete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 3. 
 

4-  1746, Setembro, 21, [Lisboa] 
AVISO do padre Jacinto da Costa, [S.J.], ao [Cardeal D. João da Mota e Silva], sobre 
o despacho de damas da rainha [D. Mariana de Áustria]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 4. 
 

5-  [ant. 1752, Abril, 14] 
REQUERIMENTO do doutor Henriques José da Silva Quintanilha ao rei [D. José], 
solicitando certidão de haver cumprido as ordens que lhe haviam sido passadas 
por esse tribunal, para assim poder constar na sua residência como juiz de fora da 
vila de Carrazeda de Anciães. 
Anexos: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 5. 
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6-  1758, Julho, 21 – 1760, Dezembro, 22, Vila Real, Faro 
OFÍCIOS (2) a [secretários de estado], sendo o primeiro [do juiz de fora de Vila 
Real], Francisco da Silva Corte Real, lamentando não poder cumprir ordem régia 
para fazer viagem, por motivos de saúde, que justifica com certidões; e o segundo, 
do corregedor da comarca de Lagos e juiz comissário das Contas do Algarve, 
Antônio Bravo de Sousa Castelo Branco, informando as providências que tomara 
para dar seguimento à prisão de delinqüentes e ociosos, destinados a seguirem 
para a Índia. 
Anexos: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 6. 
 

7-  1763, Dezembro, 17 – 1766, Março, 25, Porto, Tavira, Lagos 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado], sendo o primeiro do chanceler da Relação 
do Porto, Francisco José da Serra Craesbeck de Carvalho, sobre os processos 
verbais de quatro réus de Coimbra, acusados dos crimes descritos na lei de 20 de 
Outubro de 1763; o segundo, do [capitão general do Reino do Algarve], marquês 
de Louriçal, [D. Francisco Xavier Rafael de Meneses], encaminhado 
correspondência do cônsul da nação francesa, Pedro Testevin, aparentemente 
relativa ao embarque de peças de ferro; o terceiro, do corregedor da comarca de 
Lagos, Antônio Bravo de Sousa Castelo Branco, encaminhado relação de presos 
que seguiam para a corte; o quarto, do tesoureiro da Alfândega do Porto, Antônio 
José da Fonseca, sobre a eventual existência nos cofres da sua repartição de alguns 
restos pertencentes aos Armazéns da Guiné e Índia, dos anos anteriores à criação 
do Erário Régio; e o quinto, do [regedor das Justiças e governador das Armas do 
Porto], João de Almada [e Melo], sobre a condução para as cadeias do Limoeiro do 
preso João Tomás de Lima, filho de Francisco Mendes de Lima, morador fora do 
postigo de São João Novo da cidade do Porto. 
Anexos: assento (cópia), ofícios e relação. 
Obs.: o nome de Francisco Xavier de Mendonça Furtado só vem expresso em três 
dos documentos: o segundo, o quarto e o quinto. Para outros ofícios de Antônio 
José da Fonseca, ver AHU_CU_Reino, Cx. 14, pastas 13 e 14. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 7. 
 

8-  [post. 1765] 
MEMÓRIAS (2) relativas a questões militares, sendo a primeira intitulada 
“Methodo de derigir as Ordens dos Comandantes de Esquadras, e Navios soltos, e 
a quem estes dão conta de suas comiçoens, regulado nas ordenanças da Marinha 
de França, e de Espanha [...]”; e a segunda, com três planos alternativos para a 
redução do exército português. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 8. 
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9-  1768, Fevereiro, 5, Madri 
OFÍCIO (minuta) do [embaixador de Portugal em Espanha, Aires de Sá e Melo], ao 
[secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de 
Carvalho e Melo], referindo contatos com o Geral espanhol da Província de São 
Francisco e suas diferentes sensibilidades a respeito da questão dos Jesuítas. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 9. 
 

10-  [1768?] 
REQUERIMENTO dos moradores das freguesias de Sampaio da Carvalheira e 
Santiago de Chamoim, comarca de Viana, ao rei [D. José?], solicitando que Manuel 
Antônio Dias de Sousa Portilho, “homem mau, insolente e pernicioso”, seja 
sentenciado por toda a vida para o estado da Índia. 
Obs.: a data atribuída é a que consta a lápis no canto superior esquerdo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 10. 
 

11-  1769, Junho, 21, Lamego 
CARTA do corregedor da comarca de Lamego, Luís Ribeiro Godinho, ao rei {D. 
José], informando o resultado da inquirição de gênere de Antônio Barbosa de 
Oliveira [que pretendia encartar-se no ofício de tabelião do público, judicial e notas 
da cidade da Bahia]. 
Anexo: provisão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 11. 
 

12-  [ant. 1776, Fevereiro, 13] – [ant. 1776, Maio, 9] 
REQUERIMENTOS (2) do padre reitor do Convento de São Paulo de Lisboa ao rei 
[D. José], solicitando se não interrompa a cobrança de um juro real de setecentos 
mil réis cada ano na folha de juros do Conselho Ultramarino, pertencente ao 
morgado do conde de Lumiares, Carlos Carneiro de Sousa e Faro, mas consignado 
ao dito convento por provisão régia. 
Anexos: carta, requerimentos, instrumentos públicos (de ajuste de contas e de 
obrigação), autos judiciais e relações. 
Obs.: ver também pasta seguinte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 12. 
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13-  [post. 1777, Fevereiro, 24] – [ant. 1777, Julho, 15] 
REQUERIMENTOS (2) à rainha, [D. Maria I], sendo o primeiro dos moradores do 
lugar de Valpaços, no termo da vila de Chaves, comarca da ouvidoria de Bragança, 
solicitando isenção dos novos tributos que, sob diversos pretextos, lhes eram 
cobrados, apesar dos pagamentos que anualmente se faziam à Casa de Bragança; e 
o segundo do padre reitor do Convento de São Paulo de Lisboa, solicitando 
ordenar-se aos oficiais responsáveis pelas folhas de juros o respeito pela adição do 
juro de setecentos mil réis do morgado do conde de Lumiares, Carlos Carneiro de 
Sousa e Faro. 
Anexos: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 13. 
 

14-  1789, Março, 25 – 1796, Dezembro, 13, Lisboa, Faro 
RELAÇÕES (10) nominais, de algarvios escolhidos para trabalharem na Ribeira das 
Naus, nos reais escaleres ou no Arsenal Real da Marinha. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 14. 
 

15-  1790, Maio, 6 – 1792, Novembro, 10, [Lisboa], Vila Viçosa, Salvaterra de Magos, 
Queluz 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sendo o primeiro do [provedor da Casa da Índia e 
Guiné], D. José Joaquim Lobo da Silveira, informando a transferência de dois 
prisioneiros do Presídio da Trafaria para as cadeias do Limoeiro; o segundo, do 
visconde mordomo-mor, [D. Tomás Xavier de Lima Nogueira Vasconcelos Teles 
da Silva, visconde de Vila Nova de Cerveira], encaminhando informações relativas 
reembolsos requerido por alguns artilheiros da antiga guarnição das fortalezas da 
barra de Lisboa; o terceiro, do conde de Vimieiro, [D. João de Faro e Sousa], 
comunicando ter feito demissão da tesouraria mor da Real Capela de Vila Viçosa, 
em virtude do título que lhe fora concedido; e o quarto, do [secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Luís Pinto de Sousa [Coutinho], 
encaminhando petições de Antônio José da Silva, soldado da quarta companhia do 
Regimento de Artelharia do Porto, de João Manuel da Costa, soldado na segunda 
companhia de granadeiros do Regimento de Infantaria de Monção, e de João 
Antônio Machado, também soldado na primeira companhia de granadeiros do 
mesmo regimento.  
Anexos: avisos, ofícios, relações, cartas e requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 15. 
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16-  1790, Agosto, 7 – 1794, Maio, 28, Bragança, Chaves 
OFÍCIOS (3) do [desembargador] Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sendo o primeiro para comunicar a nomeação de administrador do 
provimento das munições de boca das tropas de Trás-os-Montes; o segundo, para 
comunicar a nomeação de administrador das munições de boca das tropas de todo 
o Reino; e o terceiro, lamentando o desrespeito pela antigüidade da sua nomeação 
como desembargador da Relação do Porto. 
Obs.: ver também AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 11 e 15, e Cx. 19-A, pasta 5. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 16. 
 

17-  1790, Agosto, 30 – 1791, Agosto, 2, Faro 
OFÍCIOS (4) do [comandante interino das tropas, praças e fortalezas do Reino do 
Algarve], Teodósio da Silva Reboxo, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sendo o primeiro sobre a entrega 
do dito governo, por nomeação do marechal de campo Agostinho Jansen Moller 
para o governo da praça de Setúbal; o segundo, encaminhando notícia do 
governador de Tavira [sobre embarcações de corso de Argel]; o terceiro, 
encaminhado informação do governador de Vila Real de Santo Antônio; e o 
quarto, dando conta da chegada do novo governador da praça do Algarve, 
marechal de campo Jaques Philippe de Landerset. 
Anexos: ofícios (cópias) e ofício. 
Obs.: um dos anexos em espanhol.Ver também AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 16, e 
Cx. 232, pasta 26. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 17. 
 

18-  1790 
RELAÇÃO dos escaleres precisos para a jornada real a Salvaterra de Magos em 
1790. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 18. 
 

19-  [ant. 1791, Janeiro, 8] – [ca. 1792, Setembro] 
REQUERIMENTOS (4) à rainha [D. Maria I], sendo os dois primeiros, 
respectivamente, dos conselheiros [ultramarinos] Lucas de Seabra e Silva e José 
Teles da Silva, solicitando despachos para se fazerem assentamentos dos seus 
ordenados; o terceiro, do cabo de esquadra da companhia de mineiros e sapadores 
do Regimento de Artilharia do Algarve, José Antônio de Oliveira, solicitando ser 
provido num dos postos de subalterno para os estados ultramarinos; e o quarto, do 
antigo porta-estandarte e cadete do Regimento da Cavalaria da praça de Chaves, 
Francisco Antônio de Moraes Castro, que se achava no Presídio da Trafaria, 
reclamando ter sido preso sem culpa formada. 
Anexos: certidões, carta de nombramento, fé de ofícios, requerimentos, carta 
particular e ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 19. 
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20-  1791, Março, 3 – Dezembro, 3, [Lisboa] 
CARTAS (5) do [secretário do Conselheiro Ultramarino], Joaquim Miguel Lopes de 
Lavre, à rainha [D. Maria I], sendo a primeira sobre a cobrança de um crédito da 
Condessa de São Miguel, [Dona Ana Isabel de Portugal Correia de Lacerda 
Coronel Sá e Meneses], representada pelo padre Prior do Convento do Carmo; a 
segunda, sobre requerimento de José Antônio Marcelino de Amorim Queiroga, 
solicitando assentamento referente a padrão de cem mil réis de juro, que lhe fora 
adjudicado na partilha dos bens de seu falecido pai, Domingos de Carvalho 
Queiroga; a terceira, do Visconde de Barbacena, [Luís Antônio Furtado de Castro 
de Rio de Mendonça e Faro], pedindo assentamento em seu nome do juro de cento 
e trinta e oito mil réis, em que sucedera por falecimento de seu pai, o visconde 
Francisco Vicente Xavier Furtado de Castro do Rio Mendonça; a quarta e a quinta, 
sobre a posse de um juro de Dona Caetana Luísa Xavier da Silva e filha, 
reivindicado por Domingos de Albuquerque Coelho de Carvalho, como 
administrador do vínculo que fora de sua mãe, Dona Inês Teresa de Albuquerque 
e Lencastre. 
Anexos: requerimentos, procurações, certidão e auto de precatório de posse. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 20. 
 

21-  1791, Março, 8, Salvaterra de Magos 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Luís Pinto 
de Sousa [Coutinho], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, para que se não remeta para os Estados da 
Índia o soldado Lourenço José Neto, do Regimento de Artilharia do Algarve. 
Anexo: aviso e requerimento. 
Obs.: o requerimento traz a chancela de Antônio de Oliveira, procurador do 
requerente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 21. 
 

22-  1791, Agosto, 2 – 1796, Maio, 18, Faro 
OFÍCIOS (4) do [governador interino das Armas do Algarve], Jaques Philippe de 
Landerset, aos [secretários de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro e Luís Pinto de Sousa Coutinho, sendo a primeira sobre a sua tomada de 
posse; o segundo, comunicando movimentações de um corsário argelino; o 
terceiro, sobre o conserto do barco cacilheiro Santo Antônio e Almas, do mestre 
Caetano de Sousa; e o quarto, encaminhado ofício que lhe enviara de Cádis 
Henrique Ribeiro Neves. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 22. 
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23-  [post. 1791] 
REQUERIMENTO do antigo ouvidor e intendente geral do Rio Negro, Antônio 
José Pestana da Silva, ao príncipe regente [D. João], encarecendo a fito missionário 
da epopéia ultramarina portuguesa e solicitando para si o ofício de procurador-
geral dos gentios do Brasil. 
Obs.: a passagem deste letrado pela capitania do Rio Negro, v. AHU_CU__020, CX. 
2, D. 136, 137, 156 e 157, e Cx. 3, D. 182., onde consta uniformemente como Antônio 
José Pestana e Silva. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 23. 
 

24-  1792, Fevereiro, 21 – 1793, Setembro, 25, [Lisboa], Vila Real de Santo Antônio, 
Tavira 
OFÍCIOS (9) do [governador e capitão-general do Algarve], conde de Vale de Reis, 
[Nuno José Fulgêncio Agostinho Nepomuceno de Mendonça e Moura], ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sendo o primeiro encaminhando ofício do comandante da praça de Lagos, 
João Shadwell Connell, sobre o perigo em que se achava uma fragata espanhola 
denominada Colonne; o segundo, encaminhado ofício a respeito da eventual 
passagem de fragatas francesas ao largo de Sagres; o terceiro, retificando o 
anterior; o quarto, remetendo notícias enviadas pelo comandante da praça de 
Sagres; o quinto, sobre a presença na praça de lagos da nau de guerra Santo 
Antônio; o sexto, dando seqüência ao anterior; o sétimo e o oitavo, sobre as tropas 
que seguiam embarcadas no mesmo navio; e o nono, sobre as esquadras que 
haviam passado à vista das praças de Sagres e de Lagos. 
Anexos: ofícios, ofícios (extratos), ofício (cópia) e mapas de embarcações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 24. 
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25-  1792, Julho, 4 – 1793, Maio, 3, Queluz, Leiria, Oeiras 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sendo o primeiro do marquês de Marialva, [D. Diogo 
José Vito de Meneses Noronha Coutinho], informando ter o príncipe regente [D. 
João] concedido licença de quatro meses para um ofício engenheiro acompanhar a 
Inglaterra D. João [de Almeida de Melo e Castro, nomeado enviado extraordinário 
e ministro plenipotenciário de Portugal à corte de Saint James]; o segundo, do 
[conservador dos Pinhais Reais], Luís Xavier Valente de Gouveia, lamentando o 
falecimento do [visconde da Lourinhã], Manuel Bernardo de Melo [e Castro], e 
agradecendo procuração do destinatário para ser padrinho do filho que 
proximamente nasceria; o terceiro, do brigadeiro José Joaquim Coutinho, 
comunicando visita do príncipe regente [D. João] ao forte de São Julião da Barra, e 
as ordens que então formulara para a soltura da maioria dos presos; e o quarto, de 
Gustavo Adolfo Hércules de Chermont, remetendo relações dos destacamentos 
dos regimentos de artilharia do Porto, do Algarve e de Estremoz. 
Anexos: relações. Obs.: o visconde da Lourinhã é irmão do secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro. Sobre o 
falecimento do visconde ver AHU-CU-Reino, cx. 27, pasta 22. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 25. 
 

26-  1792, Setembro, 10 – 1799, Maio, 3, Tavira 
OFÍCIOS (2) do engenheiro militar José de Sande Vasconcelos, sendo o primeiro na 
qualidade de coronel, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro], declarando todo o seu desejo de servir 
debaixo das suas ordens, podendo, portanto, ser despachado para a Índia, para o 
Brasil ou para as Ilhas; e o segundo, na qualidade de brigadeiro, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
remetendo informações sobre a configuração dos pinhais do reino do Algarve e 
solicitando intervenção régia para pôr fim a uma pendência com o juiz de fora de 
Tavira, sobre a ocupação de umas casas térreas que pretendia para quartel do seu 
cavalo. 
Anexos: requerimento, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 26. 
 

27-  1793, Janeiro, 1, Madri 
ESCRITO (cópia) do primeiro secretário de Estado do rei [Carlos VI] de Espanha, 
Duque de Alcudia [e de Sueca, Manuel de Godoy y Alvarez de Faria Rios Sanchez 
Zarzosa], ao ministro plenipotenciário da Grã-Bretanha em Madri, Mr. Jackson, 
sobre o papel que poderia caber à monarquia espanhola na mediação de 
pendências entre a Inglaterra e a França. 
Obs.: em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 27. 
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28-  1793, Fevereiro, 28 – Agosto, 13, Lagos, Faro, Lugar da Paulina, Faro 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sendo o primeiro de Antônio Pedro Batista Machado, 
sobre a remessa de marítimos da comarca de Lagos; o segundo, de D. Cândida 
Rosa da Silva Reboxo, [irmã de Teodósio da Silva Reboxo], comunicando a sua 
morte e implorando o amparo do destinatário; o terceiro, de Francisco d’Alincourt, 
queixando-se da possibilidade de ser despejado das casas que lhe serviam de 
quartel; e o quarto, de Carlos Frederico Lecor [?], solicitando emprego na marinha 
real. 
Obs.: no primeiro e no terceiro ofícios, os destinatários não estão expressos, mas 
depreende-se do contexto e da forma de tratamento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 28. 
 

29-  1793, Abril, 15, Lisboa 
CERTIDÃO subscrita pelo tabelião Adrião José Vieira da Silva, autenticando cópia 
do aviso do [secretário de Estado do Reino e Mercês], José de Seabra e Silva, ao 
provedor da comarca de Beja, sobre o confronto de dois diferentes partidos na vila 
de Almodovar, chefiados, respectivamente, pelo juiz de fora e pelo sargento-mor 
Manuel Afonso Correia Morgado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 29. 
 

30-  [ant. 1793, Outubro, 6] – [post. 1802, Julho, 21] 
REQUERIMENTOS (2), sendo o primeiro de Francisca Rosa, viúva de Antônio 
Pedroso [com que se dizia casara na Bahia] e moradora no lugar de Laveiras, termo 
da vila de Oeiras, [a um secretário de Estado], solicitando que o pároco da 
freguesia de Nossa Senhora da Purificação lhe certifique o dia, mês e ano do 
enterro do seu filho, José Alves Pedroso; e o segundo, do alferes do regimento de 
cavalaria de Alcântara, Luís Carlos Lobo de Medeiros, ao [príncipe regente] D. 
João, para ser despachado governador da vila de Sergipe d’El Rei. 
Anexos: atestados e atestado (traslado). 
Obs.: um dos anexos tem o selo armoriado do conde dos Arcos, Nuno da Silva 
Telo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 30. 
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31-  1793, Novembro, 12, - 1799, Julho, 8, Viena, Berlim 
PASSAPORTES (2), sendo o primeiro do imperador do Sacro Império Romano-
Germânico, [Francisco II], ao [enviado extraordinário e] ministro [plenipotenciário] 
de Portugal no reino da Prússia, visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], para ir com o secretário [da Legação], [Rodrigo] Navarro 
de Andrade, todo o restante da sua família e os “instrumentos [científicos?] 
necessários”, de Viena a Berlim; e o segundo, passado por Joseph von Hudelist, 
também em nome do imperador [Francisco II], ao mesmo visconde de Anadia, 
para se poder deslocar com a sua família de Berlim a Tüglitz, Karlsbad e Praga, 
retornando depois ao ponto de partida, ao fim de seis semanas. 
Obs.: ambos manuscritos sobre impressos, e ambos em alemão. O primeiro tem um 
selo grande de chancelaria; o segundo, um lacre armoriado, em muito boas 
condições de conservação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 31. 
 

32-  1794, Janeiro, 29, Lisboa 
RELAÇÃO das dívidas das comendas vagas das três ordens militares, com 
declaração das execuções promovidas e do progresso dos reembolsos para a Real 
Fazenda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 32. 
 

33-  1795, Setembro, 19 – 1798, Fevereiro, 8, Queluz 
AVISOS (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], sendo 
o primeiro, uma minuta, de [Luís Pinto de Sousa Coutinho] ao juiz do crime do 
Bairro do Castelo, mandando soltar o algarvio João Antônio dos Santos, preso nas 
cadeias do Castelo [de São Jorge]; o segundo e o terceiro, de D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho ao [presidente do Conselho Ultramarino], conde de Resende, [D. 
Antônio José de Castro], encaminhando requerimentos de Bernardo de Lima e 
Melo Bacelar, D. Maria Francisca Romana de Assa Castelo Branco e Manuel 
Bernardino Álvares da Silva, presbítero do hábito de São Pedro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 33. 
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34-  [post. 1795, Junho, 30] – [post. 1798, Outubro, 17] 
REQUERIMENTOS (6) à rainha [D. Maria I], sendo o primeiro de D. Maria Joana, 
viúva de José Antônio Novo, soldado da companhia nona do regimento de 
artilharia do Algarve, pedindo, por esmola, o soldo, pão e fardamento que recebia 
o seu marido; o segundo, de D. Maria Joana Leonor Francisca Cabral de Bulhões, 
casada com o desembargador Marçal José Galvão de Oliveira Fajardo, solicitando 
uma emenda do assentamento referente a um juro que se lhe pertencia; o terceiro, 
do administrador dos direitos da fruta e mais direitos anexos à Fazenda Real 
pertencentes às Portas de São Sebastião da Pedreira, Tomé José de Carvalho 
Pereira Frias, solicitando a serventia do ofício de escrivão da ouvidoria da cidade 
de São Paulo (Brasil), em remuneração dos serviços de seu avô; o quarto e o 
quinto, do mestre cirieiro Leonardo Maria Jacobetti, para receber a importância 
correspondente às despesas que o Conselho Ultramarino fizera por ocasião do 
nascimento da infanta [D: Maria Isabel] e da procissão do Corpo de deus da cidade 
de Lisboa; e o sexto, de Joaquim José Ferreira, filho de Manuel Ferreira, batizado 
na freguesia de Nossa Senhora da Purificação da vila de Oeiras, solicitando ser 
admitido ao serviço na Real Marinha, com o posto de sargento de mar e guerra. 
Anexos: requerimentos, certidões, cartas, autos de justificação, ofício, 
conhecimentos, atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 34. 
 

35-  1796, Maio, 1, Leiria 
OFÍCIO do desembargador da Relação do Porto e conservador dos Pinhais Reais, 
Luís Xavier Valente de Gouveia, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar], Luís Pinto de Sousa [Coutinho], informando o produto da venda geral 
de madeira do mês de Abril. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 35. 
 

36-  1796, Novembro, 28 – 1797, Março, 27, Tavira 
OFÍCIOS (2) do monteiro-mor, [conde de Castro Marim, D. Francisco de Melo da 
Cunha], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho, sobre a proteção das costas do Algarve contra corsários 
franceses. 
Anexos: ofícios e ofícios (cópias). Obs.: anexos numerados; o conde Castro Marim é 
o 1º marquês de Olhão, título concedido em 1808. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 36. 
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37-  1796, Novembro, 30 – 1797, Setembro, 20, Roma, Turim 
OFÍCIOS (2) para o [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo primeiro de Domingos Pappiani, saudando-o 
pela eleição para o seu novo cargo; e o segundo, do [enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciário de Portugal na Sardenha], D. Domingos Antônio de 
Sousa Coutinho, dando conta de haver comunicado a Monsieur d’Ubraye a notícia 
da sua nomeação para capitão-de-mar-e-guerra da esquadra portuguesa. 
Anexo: carta particular. Obs.: anexo em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 37. 
 

38-  1796, Dezembro, 2 – 1799, Outubro, 16, Cascais, Porto, Albufeira, Mafra 
OFÍCIOS (4) para o [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo o primeiro do tenente-coronel comandante 
Antônio Liberato de Mendonça, dando notícia do número de navios ultimamente 
ingressados na barra [do Tejo]; o segundo, do doutor Antônio de Magalhães 
Coelho Seixas, encaminhando requerimento em que se oferece para pagar os 
soldos e as fardas de dois marinheiros, visto não poder, ele próprio, oferecer-se 
para servir em funções militares; o terceiro, do capitão-mor da vila de Albufeira, 
Bernardo Antônio de Mendonça e Matos, renovando anterior requerimento, 
baseado nos serviços que prestara com o seu irmão, Jacinto Paes Moreira de 
Mendonça, no abastecimento da esquadra real; e o quarto, do [secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Luís Pinto de Sousa [Coutinho], 
comunicando a expedição das ordens relativas ao aquartelamento de duas 
companhias de cavalaria ou infantaria em Paço de Arcos e na Trafaria, sob o 
comando do provedor mor da Saúde. 
Obs.: os dois primeiros ofícios não trazem expresso o nome do destinatário, que se 
depreende dos assuntos tratados e da forma de tratamento.  
Anexos: requerimentos, cartas em pública forma, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 38. 
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39-  1797, Janeiro, 21 – Setembro, 5, [Lisboa] 
CARTAS (5) do conselheiro [do Conselho Ultramarino, servindo de secretário] 
Francisco da Silva Corte Real à rainha [D. Maria I], informando requerimentos; 
sendo o primeiro dos bacharéis Bernardo Teixeira Coutinho Alves de Carvalho, 
antigo corregedor da comarca de Miranda, José Pegado de Azevedo e Melo, antigo 
juiz de fora da vila de Cascais, e Gaspar Pereira da Silva Navarro, antigo juiz de 
fora da vila de Abrantes, que, para aprontarem os autos das suas residências, 
pretendiam as necessárias certidões do Conselho; o segundo, do bacharel Pedro 
Antônio Batista Machado, que acabara de servir o lugar de juiz de fora da vila de 
Loulé, e também precisava de certidão para o mesmo fim; o terceiro, do antigo 
provedor do assentamento do Conselho Ultramarino, Miguel de Gouveia Pegado, 
que, estando aposentado, pretendia ser incluído na folha de ordenados do tribunal; 
o quarto, do síndico dos religiosos de São Francisco do Convento de Xabregas, 
para se observar a cobrança de juros devidos pelo conde de Resende, [D. Antônio 
José de Castro]; e o quinto, de Antônio Sanches de Almeida Pereira do Amaral, 
solicitando assentamento de noventa e seis mil réis de tença por ano. 
Anexos: cartas e requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 39. 
 

40-  1797, Abril, 11 – 1799, Dezembro, 17, Faro 
OFÍCIOS (2) do Bispo do Algarve, [Francisco Gomes do Avelar], ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, com 
votos de boas festas, sendo o primeiro pela Páscoa e o segundo pelo Natal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 40. 
 

41-  1797, Julho, 28, Lisboa 
PROCURAÇÃO de Dona Maria Vicência de Padilha Pimentel a favor de Manuel 
Antônio da Cunha e Sousa, para poder tomar posse em seu nome de juro 
pertencente ao [presidente do Conselho Ultramarino], conde de Resende, [D. 
Antônio José de Castro]. 
Anexo: precatório de posse. Obs.: processo volumoso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 41. 
 

42-  1798, Julho, 6, Lisboa 
ASSENTO subscrito por Francisco da Silva Lisboa, dando conta de ficarem 
lançados em receita seiscentos mil réis, pelos direitos da venda do brigue Amizade, 
de José da Silva Ribeiro, a Dias Santos de Carvalho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 42. 
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43-  1798, Setembro, 28, [Lisboa] 
OFÍCIO de Caetano José Ribeiro ao [enviado extraordinário e ministro 
plenipotenciário de Portugal em Londres, D. João de Almeida e Melo e Castro], 
acusando a recepção de correspondência, dando notícia da remessa de um viveiro 
com vinte e cinco pássaros e recomendando-se à família do destinatário. 
Obs.: a identificação do destinatário faz-se pela referência à sua mulher, D. Isabel 
de Meneses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 43. 
 

44-  1800, Janeiro, 29, [Lisboa] 
OFÍCIO do [bacharel em Ciências Naturais] José de Sá Bittencourt Accioli ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho], solicitando passaporte para um oleiro que pretendia levar consigo [para 
o Brasil], no próximo comboio. 
Obs.: o remetente, irmão de Manuel Ferreira da Câmara, o “Intendente Câmara”, é 
geralmente considerado o pai da indústria de mineração e beneficiamento de 
minério no Brasil, cf. Francisco Antônio Dória, Acciolis, Madeira e Brasil, Vol. I, 
Bingen, 2003, p. 31, in maxime (www.burato.net/doria/Accioli_Madeira.pdf, 
consultado aos 18.07.2007). 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 44. 
 

45-  [post. 1825] 
MEMÓRIA “em que se próva, que Portugal, pela situação de seus Estados, na 
Europa, Asia, Affrica, e Ilhas, pode ser huma das Potencias Maritimas das mais 
respeitaveis. &.ª”. 
Obs.: embora não esteja assinada, traz, no fim, monograma sobre lacre. A data 
atribuída deve-se ao fato de não haver referência ao Brasil, parecendo ser, 
portanto, posterior ao tratado de reconhecimento da independência. 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 45. 
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AHU_CU_Reino  
Reino caixa 254 (1796-1831) 
Pastas descritas: 73 
Assuntos: requerimentos submetidos ao Conselho Ultramarino; fragata pérola, sua 
fortificação e número de soldados; navios ingleses; presos franceses; trasladação de operários 
para a Corte do Rio de Janeiro; nomeação de pessoas para postos no Ultramar; pinhais de 
Leiria e Azambuja e o transporte de madeiras; o senado da Câmara do Funchal; cartas régias 
estabelecendo impostos e nomeando pessoas para novos cargos; aumento do valor da venda 
do gado no Maranhão; o Forte de São José da ilha de São Tome; declarações de desertores; 
presídio de Trafaria e presos franceses remetidos para o dito presídio; arrematação da dízima 
pela junta da fazenda; correspondência da nau Rainha de Portugal; declarações de 
desertores; a Armada Real da Marinha e hospital da dita armada; presos condenados ao 
degredo no Ultramar; requerimentos solicitando pagamento de soldos em atraso. 
 

1-  ����[post. 1796, Maio, 9] 
MEMÓRIA acerca dos requerimentos do secretário do governo de Minas Gerais, 
submetidos ao Conselho Ultramarino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 1. 
 

2-  1798, Maio, 2, [Lisboa] 
CONSULTA (cópia) da Mesa do Desembargo do Paço sobre a carta do senado da câmara 
da cidade do Funchal sobre a mercê solicitada pelo guarda - mor da saúde ilha da 
Madeira, indicando que ficasse sem efeito; a mercê do guarda - mor da saúde foi feita a 
José Gonçalves do Castro que pedia o posto de provedor mor da saúde. 
Anexo: aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254,pasta 2. 
 

3-  ����1799, Maio, 1, [Lisboa] – 1809, Julho, 9, [Lisboa]  
 OFICIOS (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo 
de Sousa Coutinho; o primeiro, o segundo e o quarto são cópias; o primeiro, ao 
comandante do comboio, Paulo José da Silva Gama informando que este deverá defender 
com todos os meios necessários o comboio que estava prestes a chegar aos portos do 
Brasil; o segundo, ao corregedor da comarca de Angra, José Acúrsio das Neves em 
resposta a carta que o corregedor tinha enviado, informando que esta serviria de 
testemunho de sua conduta; o terceiro, ao encarregado da fortificação da fragata Pérola, 
José Álvares Branco sobre o número de soldados necessários para serviço e guarnição 
daquela fragata; o quarto, aos oficiais interinos da Ilha da Madeira sobre a nomeação e 
graduação do cadete José Caetano César; o quinto, ao administrador dos pinhais de 
Leiria, Rodrigo Barbosa sobre o transporte de madeiras e munições para o porto da 
Figueira. 
Anexo: lembretes e ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 3. 
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4-   ����1799, Maio, 19, [Lisboa]  
CARTA REGIA (copia) da rainha [D. Maria I] ao governador e capitão - geral da 
capitania da Bahia, D. Fernando José de Portugal, informando sobre as grandes despesas 
que tem no Reino e ordenando que uma vez que fosse suprimido o contrato de sal e 
pescaria das baleias, fosse estabelecido o imposto da décima nas casas das cidades 
marítimas e a extensão do tributo do papel selado para aquela capitania. 
AHU_CU_Reino Cx.254, pasta 4. 
 

5-   ����1799, Outubro, 31, Mafra – 1809, Março, 7, [Lisboa] 
DECRETO E CARTA RÉGIA (cópia) do príncipe regente [D. João]; o primeiro, ao 
governador e capitão geral da capitania de São Paulo nomeando José Joaquim das Costa 
Gavião para o cargo de coronel do segundo Regimento de Cavalaria da Milícia da cidade 
de São Paulo e reformando a Francisco José Pinto Ferraz no posto de coronel do mesmo 
regimento; a segunda, ao marechal do exercito Real, Guilherme Carr Beresford 
informando que este poderia atribuir qualquer posto a qualquer homem que se 
distinguisse pela sua bravura no campo de batalha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 5. 
 

6-  ����1800, Julho, 8, Bahia - 1800, Novembro, 21, Lisboa    
 CARTA (cópia de paragrafo) e OFÍCIOS (2), a primeira, do capitão da Bahia, Cristóvão 
da Rocha Pita ao desembargador José Ferreira Barroco sobre o aumento do valor da 
venda do gado na feira devido ao fato do capitão do Maranhão ter proibido o transporte 
e a venda do gado no porto na dita cidade; o segundo, do conselheiro Napion sobre a 
terra Nitreuse da Ilha Brava; o terceiro, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa [Coutinho] sobre o navio inglês com doentes a 
bordo.  
Obs.: documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 6. 
  

7-  ���� 1800, Julho, 21, Bahia 
CARTA (particular) de Francisco Pais Coelho a José Alves Branco sobre a arrematação da 
dízima pela Junta da Fazenda da Bahia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 7. 
 

8-  ����1800, Setembro, 20 – 1809, Setembro, 19, [Lisboa]   
 INFORMAÇÕES (9) sobre a correspondência que se encontrava na nau Rainha de 
Portugal e que devia ser entregue ao chefe da divisão, como também as que deveriam ser 
entregues ao capitão geral e governadores do Pará e Maranhão; o carregamento de frutos 
que se encontrava na galeota Bons Amigos; a desordem em que se encontrava o porto de 
Lisboa. 
Anexo: lembretes.    
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 8. 
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9-   1800, Outubro, 9, Trafaria   
AUTO (incompleto) tirado pelo [capitão de mar e Guerra e comandante do Presídio da 
Trafaria] António Paulo da Costa contendo as declarações de António Duffois, natural de 
Leão de França, desertor do Regimento de Hibernia do reino de Espanha, de Pedro 
Simonity, natural de Roma, desertor do regimento de Hibernia do reino de Espanha, de 
Francisco António das Mercês, natural de Redondella, reino de Galiza, religioso leigo da 
nossa Senhora das Mercês dos Missionários Descalços, de António Gonçalves de Sotto, 
de Leonardo Lourenço, natural de Roma e desertor do regimento de Herbenea, de 
Manuel Sardo, natural de Santiago da Galiza. Nas declarações constam o percurso das 
suas viagens, nomeadamente Serpa, Beja Beringel, Alcácer do Sal, Setúbal, Moita, Lisboa.   
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 9. 
 

10-  1800, Outubro, 31, [Lisboa] – 1809, Abril, 6, Abrantes.  
RELAÇÕES (4); a primeira, dos trabalhos de mês de Março de 1800; a segunda, dos feitos 
que se remetem para a Real Uxaria a entregar ao comprador da mesma uxaria; a terceira, 
do material que era necessário para as obras do ponte de Abrantes e das outras pontes 
que se iam fazer noutras ribeiras; a quarta, do material que se tinha encomendando D. 
Fernando António de Noronha de Inglaterra. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 10. 
 

11-  1800, Novembro, 7, Lisboa 
PROCURAÇÃO de Domingos Gonçalves Figueira em que declara como seu procurador 
Anselmo José Pereira Coutinho, beneditino da Santa Igreja Patriarcal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 11. 
 

12-  [post.1800, Novembro, 8, Lisboa] 
 INFORMAÇÃO (cópia) [da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], sobre a 
consulta do Conselho Ultramarino acerca dos requerimentos do capitão e comandante do 
Forte de São José na ilha de São Tome, Jorge [Pires] dos Santos, solicitando o posto de 
coronel no referido forte; em resposta aos requerimentos o Conselho informa que 
primeiro ouvirá o governador das Ilhas de São Tome e depois tomará as decisões que 
achar necessárias. 
Anexo: lembrete 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 12. 
 

13-  [post.1800, Novembro, 13, Lisboa] 
 INFORMAÇÃO do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João 
Felipe da Fonseca], sobre os requerimentos dos voluntários da armada Real; informando 
que pelo decreto de 13 de Novembro se declara que só poderiam ser admitidos como 
voluntários os que tivessem conseguido prémios em todos os anos de seus cursos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 13. 
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14-  1800, Novembro, 15, Lisboa 
ALVARÁ com força de lei do príncipe regente [D. João] determinando que se estabeleça 
um empréstimo para que entre o Presídio da Trafaria e a Torre do Bugio, passe a existir 
um lazareto, por ser muito necessário para a conservação da saúde pública. 
AHU_CU_Reino, Cx.254, pasta 14. 
 

15-  1800, Dezembro, 8, Trafaria 
OFÍCIO (cópia) ao marechal general sobre os soldados do regimento de Cavalaria do cais 
que se encontravam no destacamento de Santarém, nomeadamente o capitão graduado 
D. Francisco de Almeida e dois alemães. 
HU_CU_Reino, Cx.254, pasta 15. 
 

16-  1800, Dezembro, 10, Lisboa – 1809, Setembro, 25 
ESCRITOS (9) sobre os oficiais a bordo do bergantim Lebre; a entrega do valor de vinte 
mil reis a João Baptista Maler; as patentes de Pedro José Vieira, do capitão da fragata 
Pascoal, António [Searmichia], e do segundo tenente da Armada Real, José Pereira Pinto; 
o pagamento de soldos a Ana Alberto dos Santos, mãe de João dos Santos, cobrador do 
pagamento; os avisos emitidos a 27 de Maio, 1 de Setembro e 14 de Setembro, referentes 
ao ano de 1809.      
Obs: documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx.254, pasta 16. 
 

17-  1807, Dezembro, 10, [Lisboa] 
AVISO (cópia) do [secretário do Reino e Mercês], João António Salter de Mendonça ao 
[conselheiro do Conselho Ultramarino], visconde da Lapa, [José de Almeida Vasconcelos 
Soveral de Albergaria] sobre o requerimento do desembargador António [Delis] 
remetido ao Conselho Ultramarino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 17. 
 

18-  1807, Dezembro, 14, [Lisboa] – 1809, Outubro, 23, [Lisboa] 
AVISOS (minutas) (8), da [Junta Governativa do Reino], para a Junta da Fazenda da 
Marinha, ordenando o pagamento das contas dos empregados algarvios do Arsenal da 
Marinha, e o pagamento dos soldos em atraso do capitão, Francisco Manuel Bernardo de 
Melo e Castro e Mendonça; o pagamento das comedorias dos oficiais da armada real 
embarcados no porto de Lisboa; o quarto, ao Pedro de Mariz de Sousa Sarmento sobre os 
requerimentos dos administradores dos pinhais; falta de madeiras, alcatrão e peixe no 
arsenal da marinha; as consultas da Junta da Fazenda da Marinha acerca do saque das 
letras feito pelo comandante da esquadra do Estreito; a carta do provedor de órfãos e 
capelas que serve de auditor geral da marinha, Manuel Policarpo da Guerra Quaresma; o 
pagamento a Pedro Zinhaga pelo cofre da repartição da marinha. 
Anexo: lembretes e informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 18. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

19-  1807,Dezembro, 14, [Lisboa] – 1809, Outubro, 25, [Lisboa]  
 AVISOS (8) e uma consulta (cópia) do conselho do almirantado. Os avisos são da junta 
governativa ao conselho do almirantado ordenando remeter a petição do tenente Gaspar 
Plácido de Barros, os requerimentos de Francisco Xavier Pinto de Mesquita, e de Melo e 
de Luís da Silva Mozinho, e a nomeação de José Inácio Pereira para o cargo de sargento - 
mor e guerra; ordenando que se passe as ordens necessárias para que fosse destronado 
das ordens militares o primeiro-tenente da Marinha, Manuel Nunes de Barros; a consulta 
refere ao requerimento de Balbino Caetano de Carvalho e Melo que pelos documentos 
juntos solicita o posto de primeiro-tenente da marinha, em resposta o conselho do 
Almirantado alegando o facto de este não ter terminado os três anos do curso de 
matemática, alega que este só podia exercer o cargo de piloto da marinha mercante. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 19. 
 

20-  ����[post. 1807, Lisboa] – 1809, Março, 7, Reguengo da Carvoeira 
INFORMAÇÕES (2) e CERTIDÃO, a primeira, sobre o requerimento de António 
Cândido Cordeiro Pinheiro Furtado, solicitando o posto de tenente-coronel de Infantaria 
ou Artilharia ou agregado em tenente-coronel da legião de Cavalaria do Rio Grande de 
São Pedro; a segunda, sobre o pedido do primeiro-tenente do mar João Inácio Silveira da 
Mota, solicitando o comando de qualquer embarcação. 
Certidão é do escrivão da Câmara de Reguengo da Carvoeira, António Lopes da Costa 
Pacheco atestando ter afixado os decretos régios e outros impressos que a ele foram 
entregues. 
Anexo: recibo, lembrete e requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 20. 
 

21-  ����[post. 1807] 
RELAÇÃO de requerimentos, em que os solicitantes pedem para fazer cobranças no 
Brasil, passar para o Rio de Janeiro, para a Bahia, para Londres; em sua maioria os 
requerentes pedem licença e passaportes para o Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 21. 
 

22-  1808, Abril, 19 – [1809, Fevereiro, 17] 
LEMBRETES (16) de requerimentos solicitando destacamentos para praças, pagamentos 
de salários em atraso e atribuição de postos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 22. 
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23-  1808, Novembro, 28, Lisboa – 1809, Julho, 8, [Lisboa] 
ESCRITOS (3), do [governador do Reino, secretário de Estado da Marinha], D. Miguel 
Pereira Forjaz [Coutinho] ao cônsul de Portugal em Marrocos], Jorge Pedro Colaço; o 
primeiro solicitando a entrega do valor mensal de vinte mil reis a João Baptista Maller 
que foi ajudante de ordens do governo; o segundo e o terceiro sobre a falta de gado no 
Reino e a permissão que foi dada pelo El Rei de Marrocos para se extrair duas mil 
cabeças de gado do dito pais e a possibilidade de solicitar maior numero de gado. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 23. 
 

24-  1808 
INFORMAÇÃO sobre o conteúdo de um folheto intitulado “o severo exame do 
procedimento dos portugueses depois do dia 29 de Novembro de 1807 até 30 de 
Setembro de 1808” e a sua autoria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 24. 
 

25-  1808 - 1809 
AVISOS (minutas) (4); o primeiro solicitando que se apresente mensalmente uma conta 
geral a junta da Fazenda dos trabalhos realizados nas oficinas do arsenal da marinha e o 
número de operários; o segundo, sobre a saída de charruas com destino a Cabo Verde; o 
terceiro solicitando ao barão que tome cuidado na amarração da nau debaixo da 
montanha de Almada; o quarto sobre o decreto para regular as promoções dos oficiais do 
Reino para os domínios ultramarinos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 25. 
 

26-  1809, Janeiro, 2, [Lisboa] – 1809, Junho, 22, [Lisboa]  
AVISOS (14) do [governador do Reino e secretário da Marinha em Portugal], D. Miguel 
Pereira Forjaz [Coutinho], ao [conselheiro da Guerra e do Almirantado], barão de 
Arruda, [Bernardo Ramires Esquível] ordenando que não se proibisse a saída da 
bergantim Imperador da América e da escuna portuguesa Boa Esperança; ordenando que 
o Conselho do Almirantado nomeasse o vice-almirante Pedro de Mendonça e Moura 
para o posto de comandante-chefe; ordenando que se embandeirasse as embarcações de 
guerra e se desse as salvas do costume; ordenando que se emprestasse ao vice-almirante 
Berkeley uma embarcação ligeira para levar avisos a Vigo; ordenando que se empreste 
do arsenal da Marinha os toldos para a provisão do corpo da divisão da cidade; 
solicitando que se remetesse a cópia de um paragrafo que continha uma representação de 
Duarte José Paiva; mandando proceder a uma vistoria no bergantim Serpente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 26. 
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27-  1809, Janeiro, 20, [Lisboa] - 1809, Novembro, 23, [Lisboa] 
AVISOS (6) do [governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho], para os lentes da academia Real da Marinha: o primeiro mandando que João 
Lobo de Macedo Pina fosse matriculado no primeiro ano de matemática da mesma 
academia; o segundo e o terceiro mandando remeter a petição de António Maria Porfírio 
de Faria, aluno do primeiro ano da dita academia e a sua admissão para realização de 
novo exame referente as matérias do primeiro ano; o quarto, o quinto e o sexto 
mandando remeter os requerimentos de Porfírio António Felner, aluno do segundo ano, 
e do capitão do Real do corpo de engenheiros, José Joaquim Pereira e Martim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 27. 
 

28-  [ant.1809, Janeiro, 22] – 1809, Abril, 28, Abrantes 
LISTAS (5), a primeira, da quantidade de sacas de algodão comprados no leilão da Casa 
da Índia; a segunda dos materiais para as pontes militares de Barcas em [Codes, 
Oureuza] e Alvito; a terceira dos juízes de fora de algumas cidades portuguesas, 
nomeadamente seixal, Barreiro, Moita Santarém, Ribatejo; a quarta, dos negociantes que 
participaram em dois empréstimos, um para o Lazareto e outro para pagar as ferias do 
Arsenal Real da Marinha; a quinta, dos juízes de fora de algumas cidades portuguesas, 
nomeadamente Figueira, Fundão, Mértola, Mirandela, Bragança, Beja. 
Anexo: lembretes. 
 AHU_CU_Reino, Cx254 pasta 28. 
 

29-  1809, Janeiro, 25, [Lisboa] – 1809, Dezembro, 11, [Lisboa] 
AVISOS (15) do [governador do Reino e secretário da Marinha] D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho] ao [conselheiro da Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa], Pedro de Mariz 
de Sousa Sarmento, em sua maioria sobre: a fortificação da linha de defesa da capital; 
apresentação na Ribeira das Naus das bombas solicitadas pelo intendente das obras 
públicas, Duarte José Tava; entrega de peças de calibre a António Martins Pedro e Filho; 
envio de uma tábua sem tributação para a torre de Bugio e ainda o envio de dois 
serralheiros para a mesma torre; ordem para que João Chriostomo do Couto e Melo se 
assente praça na Contadoria da Real Junta da Fazenda da Marinha, como 2º tenente da 2º 
divisão da Brigada Real da Marinha; contemplação do 1º tenente Martinho José de Perré, 
como embargado no vencimento dos soldos; solicitando o requerimento de Manuel 
Joaquim Ferreira; pagamento dos soldos vencidos ao 2º tenente da Armada Real, Manuel 
José dos Santos; envio do ofício incluso do monteiro - mor do reino; remessa das relações 
que foram envidas com aviso de 25 de Agosto de 1809; nomeação para o bergantim 
“Gaivota”.  
Anexo: lembretes e informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 29. 
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30-  1809, Janeiro, 25, [lisboa] – 1809, Julho, 27, [Lisboa]  
 ESCRITOS (3) do [governador do Reino e secretário da Marinha] D. Miguel Pereira 
Forjaz [Coutinho] ao [juiz do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, o 
primeiro, sobre as ordens para os diferentes regimentos referida na carta de 23 de Janeiro 
de um809; o segundo e o terceiro sobre as peças encontradas no fundo do mar junto a 
Torre de São Julião. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 30. 
 

31-  1809, Janeiro, 26, [Lisboa] – 1809, Agosto, 4, [Lisboa] 
AVISOS (14) do [governador do Reino e secretário da Marinha em Portugal, D. Miguel 
Pereira Forjaz [Coutinho], ao [conselheiro da Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa], 
Pedro de Mariz de Sousa Sarmento mandando que se pagasse a D. Antónia Fortunata 
Monteiro, viúva do capitão-de-mar-e-guerra, António Gomes Monteiro, alguns meses de 
salário que se deviam ao dito capitão; mandando remeter os requerimentos de António 
José da Mata, do capitão tenente da Armada Real, António Pio, de D. Ana Joaquina; 
mandando entregar ao inspector dos funcionários do arsenal, Manuel Ribeiro de Araújo 
dezasseis peças de ferro de calibre; fornecer tudo o que fosse necessário a botica da 
enfermaria do Presídio da Trafaria; que se informasse das quantidades de linhos que 
existiam no armazém da Real Cordoaria; ajustar a compra do linho cânhamo que oferecia 
Pedro Zinhaga a troco do algodão; remeter a cópia de uma carta do tenente coronel […]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 31. 
 

32-  1809, Janeiro, 28 [Lisboa] – 1809, Junho, 5, [Lisboa]   
AVISOS (7) do [governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho], para Januário António Lopes de Sá ordenando que se informe sem demora o 
resultado do negócio em questão com o negociante Lino; que se mandasse receber no 
Arsenal Real da Marinha os presos franceses que se encontravam doentes; que fosse 
remetido a petição inclusa do piloto João Macário da Silva Figueira e a informação de 
Duarte Jorge Paiva sobre um requerimento dos contratadores gerais do tabaco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 32. 
 

33-  1809, Janeiro, 29, [Lisboa] - 1809, Abril, 19, [Lisboa]  
ESCRITOS (3) do [governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira 
Forjaz [Coutinho] a Manuel de Sousa Ferreira; o primeiro sobre o transporte de pólvora 
pelos navios; o segundo sobre a obra da torre de São Sebastião da Caparica; o terceiro 
sobre o transporte e acompanhamento de um vogal da Junta de Badajoz e dois outros 
oficiais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 33.  
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34-  1809, Janeiro, 30, [Lisboa] – 1809, Maio, 17, [Lisboa]  
 AVISOS (16) do [governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho] ao [conselheiro do Conselho do Almirantado], Pedro de Mendonça e Moura 
ordenando que se fundeasse ao pé da Torre de São Vicente de Belém a escuna [Curiosa]; 
solicitando que se passasse as ordens necessárias para que se preparasse a barca 
canhoneira e que deixasse sair do porto os navios Duas Irmãs; ordenando que os navios 
estivessem preparados para receber os caixotes pertencentes ao ouvidor de Coimbra; que 
o comandante de fragata Benjamim abrigasse, junto à Torre de São Vicente de Belém 
todas as embarcações portuguesas; que mandasse logo prender o capitão tenente 
Francisco Gonçalves da Costa; que se lhe informem sobre o estado das obras da nau 
Princesa da Beira; que os navios armados que se encontrassem no porto de Lisboa 
dessem uma salva de 21m tiros em aplauso da vitória alcançada pela esquadra britânica 
sobre a esquadra francesa, que se passasse ordem ao comandante do bergantim Serpente 
e que deixasse sair o bergantim Aurora; ordenando a dispensa na forma da sua 
representação o comandantes dos navios armados em Lisboa. 
Anexo: recibo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 34. 
 

35-  1809, Fevereiro, 1 – 1809, Outubro, 11, [Lisboa]    
ESCRITOS (7) do [governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira 
Forjaz [Coutinho]; o primeiro, o sexto e o sétimo ao ajudante da Torre de Belém sobre a 
autorização para poder passar pela dita Torre o bergantim português designado 
Paraibana, a saída de Basílio António [Garrayo] o regimento ligeiro e sobre o mestre do 
navio alemão, João Inácio de Siqueira; o segundo a José Rebelo Palhais solicitando 
autorização para deixar sair a fragata São João; o terceiro a Januário Lopes de Sá sobre as 
camas necessárias para o hospital da Marinha; o quarto ao comandante do Presídio da 
Trafaria sobre os prisioneiros franceses que se encontravam doentes no dito presídio; o 
quinto ao inspector do arsenal real da Marinha sobre o motivo da demorada entrega da 
euraria na cordoaria.  
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 35. 
  
 

36-  1809, Fevereiro, 4, [Lisboa] – 1809, Abril, 4, [Lisboa] 
 ESCRITOS (15) do [governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira 
Forjaz [Coutinho] ao [conselheiro do Conselho do Almirantado], Pedro de Mendonça e 
Moura sobre as ordens a serem expedidas para a saída de três navios da barra do porto 
de Lisboa, “Espada de Ferro”, “Balsemão” e “Postilhão”; as ordens necessárias para que 
o tenente Francisco Rodrigues de Lima Pinto se faça a vela logo que tiver recebido a 
pólvora; a saída do iate Santo António, e as escunas Curiosa e Conceição se fizessem ao 
mar; a relação assinada por Joaquim [Guilherme] da Costa Posser, oficial da secretaria da 
Marinha, com as embarcações que tinham conseguido licença para seguirem viagem; as 
artilharias das fortalezas; o transporte de pólvora que se encontrava no armazém de 
Beirolas. 
Anexo: recibo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 36. 
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37-  1809, Fevereiro, 7, [Lisboa] – 1809,  Abril, 25, Lisboa 
AVISOS (4) do governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho] a Manuel de Sousa Ferreira; o primeiro ordenando remeter á vila de Abrantes 
quatrocentos [archotes], duas dúzias de malhas e um engenho de bater estacas, bem 
como amarras e faleixas próprias para segurar as pontes que se vão lançar sobre o Tejo; o 
segundo ordenando que se entregasse ao coronel engenheiro Manuel de Sousa Ramos os 
matérias que constam na relação junta; o terceiro ordenando que se entregue ao coronel 
engenheiro Manuel de Sousa Ramos os efeitos que constam da relação junta; o quarto 
mandado aprontar o iate Santo Antão a fim de o carregar com munições.  
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 37. 
 

38-  1809, Fevereiro, 17, [Lisboa] – 1809, Maio, 6, [Lisboa] 
AVISOS (13) do governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho] ao comandante da brigada, António Gonçalves Pereira mandando conceder 
passagem ao soldado voluntário da brigada Real da Marinha João António Rebelo para o 
regimento da infantaria nº 10; ao soldado da sétima companhia do Regimento da 
infantaria nº 4, Camilo Maria de Almeida, para o corpo da Brigada Real da Marinha; que 
se empregasse João Crisóstomo de Couto da Melo na secretaria da Marinha; que se 
aprontasse doze peças de calibre 18; que se nomeasse três ou quatro oficiais inferiores 
para determinados postos; que se entregasse ao intente do arsenal do exercito quatro 
peças de ferro de calibre 12 e outras quatro peças de calibre 18: que se continuasse o 
recrutamento para o corpo da brigada Real da Marinha; que se aprontasse, à ordem do 
almirante Berkeley,as peças de ferro que o mesmo requisitou, nomeadamente 36 peças de 
calibre 18, munições e apetrechos necessários para as mesmas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 38. 
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39-  ����1809, Fevereiro, 18, [Lisboa] - 1809, Novembro, 5, [Lisboa] 
ESCRITOS (15) do governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira 
Forjaz [Coutinho] ao [conselheiro da Guerra e do Almirantado], barão de Arruda, 
[Bernardo Ramires Esquível], sobre a dúvida de se dar um passaporte a um caíque; sobre 
a avaria do bergantim “Serpente” e as munições que a mesma transportava; sobre a 
epidemia que atingiu os prisioneiros franceses a bordo da nau “Princesa da Beira”; sobre 
as embarcações de guerra que se encontravam no porto de [Lisboa] e a hora que estas 
deviam embandeirar; solicitando que se copiassem os selos e os demais necessários para 
a viagem para a América; sobre o motivo de não se permitir a saída de um navio 
português; sobre a requisição do almirante Berkeley para que lhe emprestasse a fragata 
Tristão para o deposito dos doentes da esquadra inglesa; informando a recepção de 
papeis enviados pelo chefe da divisão Inácio da Costa pertencentes a galeota holandesa; 
solicitando que se apronte três iates para conduzirem as munições de guerra para o 
Porto; remetendo requerimento de Pedro José Vieira Correia; sobre a ordem que 
regulava a forma de pagamentos, compras de géneros, e outros objectos da arrecadação e 
administração da fazenda; sobre o transporte para o Rio de Janeiro de Guilherme de 
Eschevege, uma criada, e três mineiros alemães, Jorge Mosclach, João Sechonervolf, e 
Ernesto Cramer; sobre a infração cometida a quando da nomeação de José do Carmo 
Ambrozini para o posto de escrivão da fragata “Fênix”. 
Anexo: avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 39. 
 

40-  [1809], Fevereiro, 21 – 1809, Junho, 6 
LEMBRETES (15) sobre requerimentos solicitando atribuição de postos e pagamento de 
salários em atraso, madeiras do real pinhal para consertos diversos após a passagem dos 
franceses; entre eles o de um dono de um navio francês, oficiais da secretaria do 
Conselho do Almirantado, Miguel Monteiro e Bernardo de Oliveira, João da Ponte 
Ferreira, Manuel Antônio Moreno, os moradores de Leiria, os soldados do Regimento nº 
19, Martinho José Perné, frei Antônio da Soledade, entre outros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 40.  
 

41-  1809, Março, 4, Lisboa – 1809, Novembro, 23, Lisboa 
RECIBOS (5) do [administrador geral dos correios] João Crisóstomo, sobre ter recebido 
ofícios e cartas expedidas pela secretaria de estado de Negócios da Marinha, referentes 
ao governador e capitão geral da ilha da Madeira, Pedro Fagundes Barcelos Dantas 
Meneses, e a Dom Miguel António de Melo e Angra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 41. 
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42-  ����1809, Março, 9, [Lisboa] – 1831, Janeiro, 31, [Lisboa] 
AVISOS (11) [governador do Reino e secretário da Marinha, D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende]; o primeiro a António Correia Picanço ordenando 
soltar o preso Joaquim António Coimbra; o segundo ordenando que passe pela Torre de 
Belém o bergantim inglês; o terceiro solicitando que não se põe impedimento a João 
Manuel Guterres na sua passagem para Buenos Aires por via do Rio de Janeiro; o quarto 
a José Rebelo Palhais solicitando que se verifique quem era o comandante do bergantim 
de guerra português; o quinto e o sétimo ao [provedor da Casa da Índia] D. José Joaquim 
Lobo da Silveira, ordenado que se despache dezoito peças de calibre doze e suas carretas, 
que o negociante António Martins Pedro pretende enviar para o Rio de Janeiro e que se 
perdoasse Francisco José Valente a pena de degredo por seis anos para a Índia; o sexto ao 
corregedor de Leiria, António Cesário de Sousa da Guerra Quaresma, ordenado que o 
informe do conteúdo da petição de Mariano Fortunato Ramos; o oitavo determinando 
que se passe aviso a Pedro Maria para que este remeta a consulta sobre o provimento do 
patrão da tábua do bugia; o nono ao chefe da divisão e comandante da nau Rainha de 
Portugal, Joaquim da Costa Quintela, determinando que se tome as providencias 
necessárias para o apetrechamento de dois navios; o décimo ao [juiz do Arsenal da 
Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May e o décimo primeiro ao coutador da Marinha 
determinando que se faça pagar ao capitão e ajudante da ordem do governo de Cabo 
Verde, António Pedro Batista Gonçalves, os soldos vencidos como capitão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 42. 
 

43-  1809, Março, 11, [Lisboa] – 1809, Maio, 2, [Lisboa] 
CONSULTAS (2) (cópias) da Junta da Fazenda da Marinha; a primeira sobre a fábrica da 
cordoaria e zonas de Junqueira; a segunda sobre o requerimento de Caetano Rafael. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 43. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

44-  1809, Março, 28, [Lisboa] - 1809, Agosto, 2, [Lisboa] 
ESCRITOS (9) do [governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira 
Forjaz [Coutinho]; o primeiro a D. José Maria de Almada Castro Noronha e Lobo; o 
segundo a Joaquim da Costa e Sá; o terceiro ao juiz de fora de Cascais, José Belo Madeira; 
o quarto ao primeiro-tenente, comandante do bergantim Serpente, Joseph Joaquim 
Pereira; o quinto ao juiz de crime do bairro Mocambo, João Lobato Quinterno Barroso de 
Faria; o sexto a Vicente José Maria de Sales; o sétimo a José Francisco de Perné; o oitavo a 
Francisco de Paula Finali o nono a Estanislau António de Mendonça; solicitando que se 
apronte as fardas e fardetas para os presos condenados ao degredo no Ultramar; 
remetendo ofício do governador e capitão geral da Ilha da Madeira, Pedro Fagundes 
Barcelar de Antas e Meneses; expedindo ordens para que se faça entrar no porto o navio 
que se encontrava na baia de Cascais, e para que o comandante da fragata Ana se faça à 
vela; remetendo devassa sobre os procedimentos de Manuel de Sousa Ferreira e outros 
empregados do arsenal da Marinha; sobre ficar sem efeito a passagem do soldado 
Bartolomeu da Nóbrega Baldaque; informando que Antónia Teresa Paula, sua filha e sua 
afilhada conseguiram licença para viajar e residir na Ilha Terceira; solicitando que José 
Francisco Perné o informe logo que embarcar a bordo da Fragata Pérola; sobre o pedido 
de D. Joana da Silva. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 44. 
 

45-  1809, Março, 29, [Lisboa] – 1809, Novembro, 21, [Lisboa] 
ESCRITOS (9) do [governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira 
Forjaz [Coutinho], a Martinho José de Perné e ao inspetor e vice-almirante Pedro de 
Mendonça de Moura sobre a divisão entre prisioneiros e soldados e sobre a presença de 
prisioneiros franceses nas prisões portuguesas que tinham sido remetidos pelos 
espanhóis e ingleses, solicitando listas detalhadas acerca da presença destes prisioneiros; 
o embarque de artilharia de bronze a bordo do navio São Francisco Xavier; o exame da 
casa designada [Estopa] pelo Arsenal da Marinha; o embarque de músicos italianos na 
nau britânica “The Norse”; a entrega de prisioneiros ao almirante Berkley; sobre a 
transferência de oficiais franceses para a torre do Outão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 45. 
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46-  
 

1809, Abril, 4, [Lisboa], Outubro, 17, Lisboa 
OFICIOS (9) do [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], ao vice-almirante Berkley; expedindo 
as ordens necessárias para que duas escunas embarcassem para a baía do Vigo; sobre as 
ordens expedidas ao vice – almirante Pedro de Mendonça e Moura de modo a que se 
tome as disposições que achar conveniente para a defesa do Tejo; expedindo ordens 
necessárias para entregar peças de artilharia no forte de São Paulo; expedindo aviso ao 
[conselheiro da Guerra e do Almirantado], barão de Arruda, [Bernardo Ramires 
Esquível] para se aprontar os navios que deviam levar avisos a Vigo e o facto de terem a 
obrigação de colocarem as bandeiras portuguesas nas suas naus; sobre o transporte de 
dois mil bois de Tanger para o Reino; sobre a descarga da pólvora a bordo da fragata 
Tristão; sobre a reforma da ponte da Barca; sobre os pinhais de Azambuja e Virtudes. 
Anexo: relação e lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 46. 
 

47-  1809, Abril, 9, [Lisboa] - 1809, Maio, 17, [Lisboa] 
ESCRITOS (9) do [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar, D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], ao [conselheiro do Conselho do 
Almirantado], Pedro de Mendonça e Moura sobre ordem para se soltar o capitão tenente 
Francisco Gonçalves da Costa, preso no quartel da Brigada Real da Marinha; expedindo 
ordem ao comandante das escunas [Gloriosa] e Conceição para que se mantivessem na 
baía de Cascais; sobre o ofício enviado pelo comandante Berkeley; expedindo ordem para 
todos os iates de guerra se encontrassem com munições de guerra fossem enviados para 
os portos do Norte do Reino; sobre a carta do segundo tenente Luís Sabino Tinoco da 
Silva, que se encontrava a bordo da lacuna Conceição. 
Anexo: recibo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 47. 
 

48-  1809, Abril, 15 [Lisboa] - 1809, Agosto, 20, [Lisboa] 
 ESCRITOS (5) do [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar, D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], ao [secretário dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra] Cipriano Ribeiro Freire; primeiro sobre o ofício enviado pelo 
encarregado dos negócios de Espanha; o segundo, remetendo consultas sobre as letras 
sacadas para a despesa do Estreito [de Gibraltar]; o terceiro, sobre o pedido do reembolso 
de 238 patacas pelo cônsul da Nação em Argel; quarto sobre as consultas do registo geral 
da Marinha; quinto sobre as despesas da Esquadra do Estreito, referindo a letra sacada 
pelo seu antigo comandante James Sacarnichia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 48. 
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49-  1809, Abril, 16 – 1809, Outubro, 24  
OFICIOS (6) do [governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho] ao [do oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João 
Felipe da Fonseca; primeiro, sobre os requerimentos onde foram emitidos avisos; 
segundo, sobre a ordem para que fosse enviado aviso a Francisco João de Sousa; terceiro, 
sobre os requerimentos de Bernardino António Gomes, dos patrões e cabos do Arsenal 
da Marinha, e de José Firmino; quarto sobre o pedido para se verificar se ainda existia 
uma consulta da Junta da Fazenda da Marinha referente ao mês de Agosto de 1809; 
quinto, sobre novo aviso ao [conselheiro da Guerra e do Almirantado], barão de Arruda, 
[Bernardo Ramires Esquível] para a partida de Rodrigo Lobo; o sexto, sobre a saída da 
nau Maria Primeira, pedindo ao inspetor da Marinha que informasse a situação. 
Anexo: oficio (cópia), lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 49. 
 

50-  ����[1809], Maio, 6, [Lisboa] - [post. 1824, Dezembro, 15] 
LEMBRETES (7); primeiro sobre o facto de não haver espaço suficiente para os doentes 
no presídio do Hospital da Trafaria; segundo o aviso em que o príncipe regente perdoava 
a pena de decreto para o Ultramar a Francisco António de Melo; terceiro ao [conselheiro 
da Guerra e do Almirantado], barão de Arruda, [Bernardo Ramires Esquível] sobre as 
ordens que deveria passar para a saída das embarcações de guerra; o quarto, sobre a 
viagem para o Rio de Janeiro de Francisco António da Costa, reposteiro da Casa Real; o 
quinto, sobre a miséria em que se encontravam reduzidos os portugueses em Argel 
devido a falta de pagamento; o sexto, sobre a ordem para não deixar sair nenhuma 
embarcação portuguesa com destino para o Rio de Janeiro; o sétimo, sobre os lembretes 
das consultas de 26 de Junho e  15 de Dezembro de 1824. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 50. 
 

51-  1809, Maio, 6, [Lisboa] – 1809, Novembro, 28, [Lisboa] 
AVISOS (12) do [governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho]; o primeiro ao comandante do [presídio] da Trafaria; o segundo a António 
Elesbão Xavier de Almeida; o terceiro a Francisco de Paula Finali, o quarto, o quinto, o 
sétimo e o décimo segundo a Martinho José de Perné; o sexto ao inspector do Arsenal da 
Marinha; o oitavo ao provedor-mor da saúde; o nono e o décimo e décimo primeiro, para 
Antônio Felipe da Fonseca; ordenando conduzir com toda a segurança para a cadeia da 
Corte, Francisco Cândido; que fosse dispensado Pedro de Mendonça e Moura do 
comande dos navios armados que se encontravam no porto de Lisboa; que se examine a 
fortaleza de Bugio, nomeadamente na sua capacidade de guardar os presos e da 
guarnição que a mesma dispõe e das que eram preciso aumentar; solicitando que os 
escalares pequenos do Arsenal Real da Marinha estivessem prontos para o serviço; que 
fosse enviado para o navio inglês os três prisioneiros franceses que estavam a bordo da 
nau Princesa da Beira e vice-versa para os que se encontravam feridos; solicitando que se 
averigúe e informe sobre as noticias da peste; mandando remeter as petições de António 
José Alves e de D. Jacinta Maria Pinto Pereira; que se pagasse a Felipe José de Moura o 
que se lhe devia como primeiro piloto da charrua Príncipe Real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 51. 
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52-  1809, Maio, 11, [Lisboa] – Novembro, 28, [Lisboa]  
AVISOS (6) do [governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho] ao coronel da Brigada Real da Marinha, Francisco de Paula Finali, ordenando 
que se nomeie um destacamento composto por um oficial inferior e oito soldados de 
brigada Real da Marinha para bordo da fragata Pérola; ordenando a transferência de José 
Luís Pinto Gorjão para o Regimento da infantaria nº 19; de José Manuel da Costa e de 
Joaquim Francisco da Costa ao Regimento de Artilharia Nº 1; transferência do soldado 
José da Mata de Faria ao Regimento de Infantaria Nº 7; concessão de licença a Tomás 
Viriato Garandela; ordenando que se informe o requerimento de José Corcino da Silvaá 
Vale Lobo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 52. 
 

53-  1809, Maio, 23, [Lisboa] – 1809, Novembro, 28, [Lisboa] 
AVISOS (9) do [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar] Dom Miguel 
Pereira Forjaz [Coutinho]; o primeiro ao [provedor da Casa da Índia] D. José Joaquim 
Lobo da Silveira determinando que se passe as ordens necessárias para que João António 
Afonso, preso no Presídio da Trafaria, fosse reconduzido para um das cadeias do 
Limoeiro; o segundo, a D. José Maria Lobo da Silveira ordenando que se mande entregar 
a ordem do chefe de corpo da polícia a José Francisco de Castro, soldado da 4ª 
companhia da cavalaria do mesmo corpo; o terceiro e o quinto, ao [provedor da Casa da 
Índia], José Maria de Almada Castro Noronha Lobo, ordenando que se liberte Jerónimo 
José de Castro, preso no Presídio da Trafaria e que o preso Manuel Pedro fosse 
transferido do Presídio da Trafaria para a cadeia do Limoeiro; o quarto ao comandante 
do bergantim Serpente mandando remeter requerimento de João Clímaco de Sousa; o 
sexto e o sétimo, ordenando que os oficiais das mesas fiscais e as demais pessoas não 
ponham impedimento algum ao embarque a bordo da nau Rainha de Portugal de todos 
os volumes pertencentes ao [porteiro da Câmara] Maurício José Teixeira; o oitavo, ao Juiz 
da Índia e Mina, ordenando que não se faça penhora nos trastes e bens móveis do tenente 
da Armada Real, Manuel João Pereira; o nono, ao [comandante do Presídio da Trafaria], 
António Elesbão Xavier de Almeida, ordenando que se apronte do dito presídio um 
quartel para 60 a 70 praças para ficarem a disposição do capitão da fragata, Carlos [Félix 
Geraldes] May. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 53. 
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54-  ����1809, Maio, 31, [Lisboa] – 1809, Setembro, 4, [Lisboa] 
 ESCRITOS (7), AVISO (minutas) do [governador do Reino e secretário da Marinha] D. 
Miguel Pereira Forjaz [Coutinho]; o primeiro, a Bernardo José de Sousa Lobato; o 
segundo para Ricardo Alves da Costa; terceiro e o quarto para Sebastião José Leitgeb; o 
quinto para José Maria Lobo da Silveira; o sexto sem destinatário referido, e o sétimo 
para Pedro de Moraes de Sousa Sarmento; tratando de várias matérias, entre elas: sobre a 
impossibilidade de aprontar os despachos até sexta - feira; informando da ida de Maria 
do Carmo para a Corte do Rio de Janeiro para a companhia de seu marido, Vicente Pedro 
Quintino; informando que o mestre do navio Tamorlão, António Luís da Costa, segue 
viagem para a Bahia acompanhado da sua mulher, Ana Teresa e de uma filha, Ana 
Teresa e que o padre José Bento de Vasconcelos segue viagem para Pernambuco; sobre o 
aviso ordenando que o preso José Maria Dias, continue detido no Presídio da Trafaria; 
sobre a petição de José Caetano Martins, preso no Presídio da Trafaria e condenado ao 
degredo para Angola e um aviso, concedendo licença ao pároco da freguesia da 
Caparica; sobre as ordens expedidas pelo [conselheiro da Guerra e do Almirantado], 
barão de Arruda, [Bernardo Ramires Esquível] referente aos pinhais de Leiria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 54. 
 

55-  ����1809, Maio, 31, [Lisboa] – 1809,Dezembro, 22, [Lisboa]   
AVISOS (11) do [governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho] a Estanislau António de Mendonça, ordenando que se apronte um escaler 
para conduzir o general Beresford e outro para o cais de José António Pereira, e outro 
ainda para o senhor Viliery; ordenando que seja enviado da alfandega dois escaleres para 
condução do major general lord Wellington; determinando que informe as razões de não 
ter manado entregar no brigue “Serpente”, de partida para a Corte do Rio de Janeiro, a 
correspondência da Junta Governativa do Reino; ordenando que se solte o preso António 
de Mendonça, natural da vila de Olhão, detido na nau Rainha de Portugal; mandando 
remeter a petição de Quaresma & Filho; ordenando que o capitão da fragata Carlos [Félix 
Geraldes] May transporte para a Torre de São Lourenço da Barra peças solicitadas pelo 
brigadeiro José António de Rosa; determinando que o barco “Santo António e Almas” 
fosse para Azambuja para condução de madeiras para os religiosos do convento de 
Santarém; determinando que o primeiro iate real que fisesse viagem para o porto da 
Figueira devesse remeter a seu bordo os caixões e volumes com géneros pertencentes a 
Universidade de Coimbra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 55. 
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56-  1809, Junho, 2 – 1908 Novembro, 8 [Lisboa] 
CARTAS (5) da Junta Governativa do Reino ao príncipe regente [D. João], a primeira, 
sobre a remessa das consultas do Conselho do Almirantado e da Real Junta da Fazenda 
Marinha; a segunda, sobre a proposta do [conselheiro da Guerra e do Almirantado], 
barão de Arruda, [Bernardo Ramires Esquível] para que se empregue o seu filho, o 
capitão-de-fragata Antônio Ramires Esquível, como ajudante de ordens dos generais da 
Marinha; a terceira, sobre uma consulta do Conselho Ultramarino em que expõe a grave 
inconveniência da suspensão do exercício de suas funções, informando que foi 
deliberado que o mesmo conselho pudesse fazer as folhas de juros, ordenados, tenças e 
despesas miúdas, sendo estas questões consideradas como sendo urgentes; a quarta 
sobre a oferta concedida pelo rei de Marrocos de vinte mil frangas de trigo e duas mil 
cabeças de gado e o transporte dos mesmos para o Reino pelo coronel general Jorge 
Pedro Colaço; a quinta sobre as consertaçóes de jurisdição entre o [conselheiro da Guerra 
e do Almirantado], barão de Arruda, [Bernardo Ramires Esquível] e a junta da Fazenda 
da Marinha devido ao facto do barrão ter nomeado de um escrivão para a fragata Fenix. 
Anexo: relação e informação. 
Obs.: ver AHU_ACL_CU_017, Cx. 254, D. 17349 e AHU_ACL_CU_089, Cx. 15, D. 1425. 
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57-  1809, Junho, 15, [Lisboa] – 1809, Dezembro, 13, [Lisboa] 
CARTAS (2) (cópias) do [intendente das obras públicas], Duarte José Fava ao príncipe 
regente [D. João] solicitando que fosse enviado chumbo à repartição das obras públicas 
para procederem a recuperação dos telhados do edifício da alfandega do tabaco devido 
ao fato dos mesmos telhados terem sido roubados; a segunda, sobre a situação no 
Estreito de Gibraltar e os possíveis conflitos com os argelinos; informando ainda o estado 
da nau “Vasco da Gama” e a necessidade de se enviar a fragata “Amazona” para render 
a “Fênix” e transportar os mastros necessários para os reparos da citada nau. 
Anexo: aviso, informação. 
Obs.: cópia feita pelo oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João 
Felipe da Fonseca 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 57. 
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58-  1809, Junho, 23, [Lisboa] – 1809, Julho, 20, [Lisboa] 
AVISOS (14) do [governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho] ao [conselheiro da Guerra e do Almirantado], barão de Arruda, [Bernardo 
Ramires Esquível], tratando sobretudo do embandeiramento das embarcações; da 
passagem ao cabo da esquadra da Real Marinha, Lourenço de Arruda Botelho para o 
Regimento de Infantaria Nº 19; mandando que o sargento da primeira companhia da 
Brigada Real, Antonio Valente da Costa fosse dispensado do serviço a fim de se 
empregar no expediente da Secretaria de Governo, da Guerra e da Marinha; ordenando 
que se aprontasse os melhores iates da coroa de modo a transportarem armamentos e 
munições de guerra para o Porto e que se entregasse ao brigadeiro José António Rosa 50 
peças de artilharia; determinando que se passe as ordens necessárias para que o Arsenal 
Real da Marinha entregue ao engenheiro Manuel de Sousa Ramos os utensílios 
necessários, e para que uma das embarcações armadas remetesse um barril de pólvora 
para o batalhão que serve de guarda dos prisioneiros franceses; ordenando a entrega de 
50 peças de artilharia, dez peças de calibre 18, oriundas do forte de São Paulo ao 
brigadeiro José Antônio da Rosa; ordenando que se passe as ordens necessárias para que 
da Fragata Tritão se entregue no Arsenal do Exército 1200 barris de pólvora; devolvendo 
oficiais ao seus respectivos corpos militares; concedendo passagem ao cabo José Maria 
Batista de Moura; informando gastos com comedorias e soldos de oficiais embarcados; 
pondo a disposição do almirante Berckley a fragata Tritão; concedendo passagem ao 
soldado Francisco Xavier da Costa Gorjão para o Regimento de Artilharia Nº 1, entre 
outras matérias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 58. 
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59-  ����1809, Julho, 20, [Lisboa] – 1809, Setembro, 20, [Lisboa]     
 AVISOS (14) do [governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho] ao [conselheiro da Guerra e do Almirantado], barão de Arruda, [Bernardo 
Ramires Esquível], ordenando que passe as ordens necessárias para que se complete o 
número de pessoas e os mantimentos necessários a bordo do iate “São Martinho Nazaré” 
para se proceder ao transporte munições ao Porto; que se dê passagem aos empregados 
das fundições para a Corte do Rio de Janeiro; que se nomeie dois oficiais para assistir ao 
embarque das tropas britânicas, indicando o capitão tenente Pio Antônio dos Santos; 
para que se embandeirem as embarcações de guerra e se dêem salvas de 21 tiros; 
mandando que D. José Antônio de Noronha assente praça de soldado nobre da Brigada 
Real da Marinha; concedendo passagem do cabo de esquadra Antônio Liberato Pimenta 
de Avelar para o Regimento de Infantaria Nº 19; determinando que se atrase a saída do 
paquete Boaventura que segue para o Rio de Janeiro, por conta dos despachos que 
precisam ser enviados ao príncipe regente e que não estão prontos; concedendo 
passagem ao soldado Antônio José para o corpo da guarda real da Polícia; mandando 
aprontar iates da Coroa para ir buscar as madeiras cortadas dos pinhais de Leiria; 
mandando ir recolher o iate do arsenal da Marinha que se encontra no do Exército; 
concedendo passagem ao soldado Antônio Manuel Roldão para o corpo da Guarda Real 
da Polícia; ordenando que se apronte o bergantim “Serpente” para levar despachos para 
o Rio de Janeiro; ordenando que o furriel José Francisco da Silva seja empregado no 
expediente do gabinete militar do ministro da Guerra; para que os navios dêem as salvas 
de costume pelo aniversário do governo do príncipe regente agora na América; 
mandando emprestar o trem de artilharia ao proprietário do navio “Pernambucana”, 
Antônio Lúcio Cordeiro de Araújo Feio. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 59. 
 

60-  1809, Agosto, 9, [Lisboa] 
 RELAÇÃO das consultas, cartas patentes e carta de sesmarias que baixaram a Real 
Assinatura e que se remetem com aviso da data destas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 60. 
 

61-  1809, Agosto, 11, [Lisboa] – 1809, Novembro, 13, [Lisboa] 
ESCRITOS (4) do [governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira 
Forjaz [Coutinho] a Estanislau Antônio de Mendonça; o primeiro remetendo petição de 
dois comandantes da legião Nacional do Campo de Santa Mina; em que pedem o 
empréstimo de duzentas espingardas e cartucheiras ao Arsenal da Marinha; o segundo 
informando a execução da sentença de prisioneiros por falsificarem moedas; o terceiro, 
solicitando que se apronte dois escalares do Arsenal da Marinha para se dirigirem a 
Aldeia Galegã e se colocarem as ordens do marechal general, lorde Wellington; o quarto 
mandando por à disposição do brigadeiro, José António da Rosa doze galegos para 
servirem nos trabalhos da bateria do Bom Sucesso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 61. 
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62-  1809, Agosto, 17, [Lisboa] – 1809, Dezembro, 14, [Lisboa]     
 AVISOS (13) do [governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho] ao [conselheiro da Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa], Pedro de Mariz 
de Sousa Sarmento, despachando acerca de várias matérias, entre elas, ordenando que a 
Real Junta da Fazenda da Marinha emita parecer sobre o requerimento de Joaquim José 
Tristão e sobre a representação do comandante da brigada Real da Marinha; ordenando 
que a Real Junta da Fazenda da Marinha nomeie o desembargador António Xavier de 
Moraes Teixeira Homem para o cargo de serventuário do lugar de fiscal da mesma junta; 
ordenando nomeação do bacharel Manuel Policarpo para o corpo de auditor geral da 
Marinha durante a licença do desembargador António Correia Picanço; determinando 
que a Junta da Fazenda da Marinha passe ordem ao administrador dos pinhais da 
Azambuja para que entregue à ordem do administrador das reais manadas de Azambuja, 
João Alves Seabra, 300 paus do dito pinhal; ordenando que se receba do negociante 
Pedro Zinhago o linho cânhamo que este ainda tiver para vender até duzentos e 
cinquenta quintais; ordenando que se pague a D. Francisca de Sales Cortes, viúva do 
tenente da Armada Real, António Luciano Costes Pinto, seis meses, tanto de Monte Pio 
como de pensão; mandando remeter requerimento de Manuel Francisco Galé; ordenando 
que a fábrica de cordas do Campo Pequeno ficasse isenta de aquartelar tropas; 
ordenando que se fabricasse na nau “Princesa da Beira” uma cábrea, e que a velha fosse 
vendida em leilão público; sobre a remessa do requerimento do presbítero Joaquim 
Gonçalves Thomas; sobre os volumes a serem remetidos para a Universidade de 
Coimbra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 62. 
 

63-   1809, Agosto, 20, [Lisboa] - Dezembro, 8, [Lisboa]  
ESCRITOS (5) do [governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira 
Forjaz [Coutinho], ao [contador dos Armazéns da Guiné e Índia, que serve de 
intendente], António Félix da Fonseca; o primeiro sobre letra no valor de 9.93$ 333, 
sacada pelo ex- comandante da esquadra do Estreito, James Scarnichia; o segundo sobre 
o aviso ordenando a entrega de uma dúzia de cavinhos ao intendende do Arsenal do 
Exercito; o terceiro sobre o pedido para se poder cortar lenha nos pinhais de Azambuja e 
Virtudes para o uso da esquadra britânica que se encontrava sobre o comandando do 
dito vice-almirante Berkeley; o quarto remetendo requerimento do comandante do 
Presídio da Trafaria, António Elesbão Xavier de Almeida; o quinto solicitando 
informações sobre o estado e adiantamento em que se encontrava o aprovisionamento 
para a esquadra do estreito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 63. 
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64-  ����1809, Setembro, 15, [Lisboa] – 1809, Dezembro, 20, [Lisboa]  
ESCRITOS (9) do [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar] D. Miguel 
Pereira Forjaz [Coutinho]; primeiro para o tenente Manuel da Silva Queiroz; segundo e o 
quarto para o capitão tenente Torcado Martiniano de Sá; terceiro para Rodrigo Barba 
Correia [Alando]; o quinto para o [conselheiro da Guerra e do Almirantado] barão de 
Arruda, [Bernardo Ramires Esquível]; o sexto a José Rodrigues Ferreira; o sétimo a Inácio 
da Costa Quintela; o oitavo a Sebastião José Leite; nono a Lucas de Seabra da Silva; 
informando a recepção de uma representação e mandando que o iate “São Martinho” 
deveria partir imediatamente a fim de carregar as madeiras que se encontram abordo dos 
iates da Armada Real da Marinha; mandando que se deixe embarcar a bordo do brigue 
“Serpente” seis caixotes que devem ser transportados para o Rio de Janeiro; sobre a carta 
do vice - almirante Berkeley a respeito da lenha que precisa para uso da esquadra 
britânica; informando que à vista da ordem do intendente almirante lavrada na petição 
de Francisco de Paula da Cruz, despenseiro do bergantim Lebre, deveria receber a bordo 
da brigue “Serpente” uma tia do suplicante com uma filha menor; sobre a promoção de 
Joaquim José Pereira de Araújo para o posto de ajudante do regimento de milícias de 
Torres Vedras; sobre a fuga do furriel, Manuel Jeronimo, do batimento de capadores nº 4; 
sobre a viagem para o Rio de Janeiro de João Eleutério Monteiro, natural de Angola; 
informando que para completar a equipagem da fragata Amazona faltavam ainda 60 
marinheiros, 60 grumetes e 11 pajens. 
Anexo: informação. 
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65-  ����1809, Setembro, 22, [Lisboa] – 1809, Novembro, 11, [Lisboa] 
AVISOS (14) do [governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho] ao [conselheiro da Guerra e do Almirantado], barão de Arruda, [Bernardo 
Ramires Esquível] ordenando que não se colocasse entraves a saída da caravela 
“Livramento e Telemaco”, com destino ao Rio de Janeiro; ordenando que as irmãs do 
cirurgião João Clímaco de Sousa, o pudessem acompanhar na viagem para o Rio de 
Janeiro; concedendo passagem ao soldado António Francisco Xavier de Almeida e Brito 
para o regimento de Infantaria nº 22 e ao cabo Domingos António para o corpo da 
Guarda Real da Polícia; ordenando que se passe as ordens necessárias para que do 
Arsenal Real da Marinha entregue a Francisco António Ferreira vinte peças de artilharia, 
para que o bergantim de guerra Serpente possa viajar para o Rio de Janeiro; ordenando 
que se depositem e conservem nos armazéns do Arsenal da Marinha, até nova ordem, os 
caixões que contem efeitos pertencentes a Universidade de Coimbra; mandando que que 
a bordo da nau “Rainha de Portugal” se recebam os volumes, que para ali remeteu o 
porteiro da casa, Maurício José Teixeira; mandando remeter ao Conselho do Almirantado 
o requerimento de Joaquim José Tristão, voluntário da armada Real; ordenando, por via 
do aniversário rei Fernando VII, que se faça embandeirar e salvar as embarcações de 
guerra; ordenando que o informe dos motivos do porque de ainda não terem sido 
entregues os dois ferros de ancora a Miguel Alberto Moreira, para segurança do 
bergantim “Providência”; ordenando que se passe ao ordens necessárias para que a nau 
“Vasco” seja rendido pela nau “Maria Primeira” no cruzeiro do Estreito de [Gibraltar].      
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 65. 
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66-   ����1809, Novembro, 13, [Lisboa] – 1809, Dezembro, 16, [Lisboa]  
  AVISOS (8) do [governador do Reino e secretário da Marinha], D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho] ao [conselheiro da Guerra e do Almirantado], barão de Arruda, [Bernardo 
Ramires Esquível]; o primeiro, ordenando que se tome as medidas necessárias para a 
defesa do Porto; o segundo e o terceiro, ordenando conceder passagem ao soldado José 
Pedro para o regimento de infantaria nº 1 e ao soldado Jacinto José da Figueira para o 
mesmo regimento; o quarto, ordenando que permita a José Joaquim de Mesquita 
Espinosa e família viajar na charneca “São João Magnânimo” para o Rio de Janeiro; o 
quinto, ordenando promover ao sargento José Neto ao posto de ajudante do regimento 
de milícias de Lisboa; o sexto ordenando que não se retire a nau “Vasco” do Estreito de 
Gibraltar e se passe as ordens necessárias para que a fragata Amazónia leve os mastros e 
mais efeitos que precisa a referida nau e que ocupe o lugar da fragata “Fênix” que 
deveria seguir viagem para Lisboa; o sétimo, ordenando que não se embaraçasse a 
partida do navio “Nossa Senhora da Conceição e Fama” para o Rio de Janeiro; o oitavo, 
ordenando remeter a petição e documentos juntos do capitão da milícia da Figueira, 
Manuel Nunes,  
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 66. 
 

67-  1809, Novembro, 22, [Lisboa] 
INFORMAÇÃO (cópia) do comandante da nau Rainha de Portugal, sobre suas 
solicitações e do destacamento da Brigada Real da Marinha que guarnece a dita nau, 
acerca da contínua falta de pagamentos de soldos e fardas, impedindo-os de se 
apresentarem com decência, solicitando aviso do secretário [da Marinha, D. Miguel 
Pereira Forjaz] para que tome medidas paliativas, a fim de que no Rio de Janeiro se 
proceda ao ajuste final das contas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 67. 
 

68-  1809, Novembro, 23 – 1831, Janeiro, 16, [Lisboa] 
ESCRITOS (2); o primeiro ao [governador do Reino, secretário da Marinha], D. Miguel 
Pereira Forjaz [Coutinho], informando que o marroquino Isaac Curiate deve apresentar 
os despachos e sentenças do juiz do[..]; o segundo do secretário de Estado do da Marinha 
e Ultramar, conde de Basto, [José António de Oliveira Leite de Barros], ao [secretário de 
Estado da Guerra], conde de São Lourenço, [António José de Melo e Silva César e 
Meneses], informando sobre a nomeação do marechal de campo, António Cardoso para o 
cargo de governador-geral de Macau. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 68. 
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69-   ����1809, Novembro, 26, [Lisboa] - 1809, Dezembro, 16, [Lisboa] 
ESCRITOS (6) do governador do Reino e secretário da Marinha, D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho] ao [conselheiro da Guerra e do Almirantado], barão de Arruda, [Bernardo 
Ramires Esquível], o primeiro, o terceiro, o quarto e o quinto, sobre os escritos do chefe 
da divisão da esquadra do estreito de [Gilbratar], Rodrigo José Ferrão Lobo referentes as 
necessidades que a dita esquadra tem de géneros indispensáveis para a navegação das 
embarcações e sobre a partida da fragata Amazonas e a bergantim Gaivota para o dito 
estreito; o segundo, solicitando que se disponibilize a charneca Princesa Real para o 
transporte para o Rio de Janeiro de vários operários portugueses e alemães e suas 
famílias; o sexto, solicitando que passe as ordens necessárias para que no aniversário da 
rainha se dêem salvas de tiros.   
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 69. 
 

70-  [1810] 
INFORMAÇÕES (4) o primeiro, sobre navios mercadores ou de guerra franceses, ou dos 
seus aliados, o transporte de mantimentos para as ditas embarcações e as despesas da 
esquadra em Gibraltar; o segundo, sobre a nomeação de Pedro de Mendonça para o 
comande de um navio; o terceiro, sobre a necessidade de ter alguma embarcação na barra 
do Porto de modo a prevenir alguma saída de armadores franceses; o quarto, sobre o 
aviso emitido ao pagador da Ribeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 70. 
 

71-     
[ant.1812] – [1818] 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro, solicitando a nomeação do chefe de divisão, José 
Maria de Medeiros, para uma embarcação; o segundo, do tenente Francisco Xavier Pinto 
solicitando que os requerimentos e demais documentos que este já tinha enviado fossem 
remetidos em aviso ao tribunal do Almirantado para que ai pudessem ser consultados e 
se constatassem os despachos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 72. 
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72-  [1812] 
LEMBRETES (27) sobre vários assuntos; avisos emitidos ao [conselheiro da Guerra e do 
Almirantado], barão de Arruda, [Bernardo Ramires Esquível] e D. António; 
requerimentos solicitando atribuição de postos e esmola de lenha, nomeadamente do 
capitão e intendente António, de uma aluno da Academia do Arsenal da Marinha, de 
Manuel de Jesus, de José Guilherme Lima, da prioresa e religiosa do mosteiro do 
Sacramento em Alcântara da priora da comunidade das carmelitas descalças de Carnide, 
do contramestre, Domingos da Cunha Bastos, do primeiro-tenente, João Urbano de 
Seixas, do sargento de mar e guerra; avisos referentes à galeota inglesa denominada Gran 
Hope; ornamentos e armações destinadas a Sé de Angola; requerimentos solicitando 
pagamento de salários em atraso, comandarias e fretes de viagens nomeadamente de 
Manuel Joaquim Silveira, de Luís da Mota, do comandante da nau Rainha de Portugal, 
do mestre da armada Real, Alexandre Monteiro, de guardas da galé do arsenal da 
Marinha, do sargento de mar e guerra; presos no Arsenal da Marinha; informando 
requerimentos de Afonso Hamar, de Cláudia Maria dos Santos; requerimento solicitando 
baixa devido a doença do soldado da brigada da Marinha, Marcelino António da Mota. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 72. 
 

73-  1831, Fevereiro, 28, [Lisboa] 
OFÍCIO ao [secretário de Estado da Fazenda] Conde de Lousã, D. Diogo [de Meneses de 
Eça] informando de que o cofre da Marinha necessitava ser auxiliada na quantidade 
3125$ 687 reis, referente a importância do primeiro pagamento de linho, comprado a 
Lourenço António [Poleri]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 254, pasta 73. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 260 (1734-1832) 
N.º de pastas descritas: 51 
Assuntos: eclesiásticos, ofícios ultramarinos, padrões de juro, tenças, carreira da Índia, 
cirurgiões, madeira, pinhais, Arsenal da Marinha, diplomacia, negócios consulares, 
passaportes de navios, ex-jesuítas, comércio da praça do Porto, oficiais da Secretaria de 
Estado dos Negócios do Ultramar, capelães, correios, corte do Rio, Gazeta do Rio de Janeiro, 
Gazeta de Lisboa. 
 
1-  1734, Abril, 24 – 1739, Julho, 28, [Lisboa] 

ESCRITOS (2) ao Cardeal [D. João] da Mota [e Silva], sendo o primeiro do 
[secretário de Estado de Mercês e Expediente], Diogo de Mendonça Corte Real, 
sobre o resultado do exame de dois padrões das tenças do almirante D. Luís 
Inocêncio de Castro; e o segundo, do [secretário do Rei, D. João V], Beneficiado 
Antônio Batista, remetendo cartas recém chegadas num paquebote e dando conta 
do registo de outra correspondência. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 1. 
 

2-  1740, Maio, 27, Lisboa 
OFÍCIO do [desembargador] frei Sebastião Pereira de Castro, [ao secretário de 
Estado do Reino e Mercês, Pedro da Mota e Silva], sobre consultas relativas a 
privilégios eclesiásticos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 2. 
 

3-  [ant. 1749, Setembro, 19] 
REQUERIMENTO de João Francisco da Fonseca ao rei [D. João V], solicitando 
provisão para que o ouvidor da comarca de Mariana faça diligência relativa à 
denúncia da propriedade de um ofício ultramarino.  
Obs.:.ver também AHU_ACL_CU_035, Cx. 3, D. 255. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 3. 
 

4-  1757, Setembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José I], sobre onze propostas de 
cargos militares formuladas pelo governador e capitão general [do Rio de Janeiro], 
Gomes Freire de Andrade. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 4. 
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5-  [ant. 1765, Maio, 4] – [ant. 1776, Setembro, 11] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. José I], sendo o primeiro do juiz e mais irmãos do 
Santíssimo Sacramento da freguesia de São Miguel [de Alfama, em Lisboa], 
solicitando apostila de um padrão de juro deixado em testamento por Anastácio 
Carvalho da Silva; e o segundo, de D. José de Portugal Gama Vasconcelos e Sousa, 
solicitando assentamento de um juro anual que até então se pagava a seu sogro, o 
conde de Lumiares, [Carlos Carneiro de Sousa e Faro]. 
Anexos: certidões e carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 5. 
 

6-  1765, Julho, 30, Lisboa 
RECIBO de João Antônio Malheiro, sobre a entrega de padrão [de juro] 
mencionado em requerimento anexo. 
Obs.: existe referência a um João Antônio Malheiros [sic], negociante no Rio de 
Janeiro, em AHU_ACL_CU_017, Cx. 219, D. 15098, de [ant.  1804, Julho, 9]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 6. 
 

7-  1766, Fevereiro, 26, Nau Nossa Senhora da Caridade e São Francisco de Paula 
CARTA do capitão de mar e guerra, João da Ponte [Ferreira], ao rei [D. José I], 
dando conta da sua viagem de ida e volta ao Oceano Índico, com passagem pela 
Ilha de Fernando [de Noronha].  
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 7. 
 

8-  1776, Junho, 14, Lisboa 
OFÍCIO do corregedor do Bairro de Remolares, Anastácio José da Costa e Silva, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e 
Castro], sobre os factos avançados na súplica de Marcelina Francisca, reportando-se 
à injusta escravidão de Faustina Maria Rosa, saída do Rio de Janeiro em 1763.  
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 8. 
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9-  1780, Novembro, 21 – 1781, Janeiro, 12, Lisboa 
OFÍCIOS (4) do [ministro assistente ao despacho e presidente do Real Erário], 
marquês de Angeja, [D. Pedro José de Noronha Camões de Albuquerque Moniz e 
Sousa], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro, sendo o primeiro sobre os dez cirurgiões do número empregados 
em embarcações da Coroa, em alto-mar; o segundo, sobre uma partida de enxarcia 
para consumo do Arsenal Real da Marinha, encomendada a Gildemeester; o 
terceiro, sobre a possiblidade de venda de madeira do Arsenal Real da Marinha, 
para atender a requerimento de Francisco Antônio da Costa; e o quarto, 
informando petição do capitão de mar e guerra ajudante das ordens João da Costa 
de Ataíde Teive. 
Anexos: ofícios, informação, despachos, certidão, relações, relação (cópia) e aviso 
(minuta). 
Obs.: a informação dá a saber o estado dos dez cirurgiões do número que 
costumavam servir em embarcações da Coroa, em alto-mar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 9. 
 

10-  1781, Janeiro, 18, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], Aires de 
Sá e Melo, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro, encaminhado ofício do ministro de Portugal na corte de Londres, 
[Luís Pinto de Sousa Coutinho, enviado extraordinário e ministro plenipotenciário], 
para se tomarem as providência que a partir deles se impõem. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 10. 
 

11-  [ant. 1781, Janeiro, 20] 
RELAÇÃO da carga da corveta Santa Ana, São José e Almas, do capitão José 
Joaquim Ferreira, [oriundo do norte do Brasil]. 
Obs.: para outas viagens do mesmo navio, ver AHU_ACL_CU_009, Cx. 56, D. 5263, 
e Cx. 57, D. 5336, e AHU_ACL_CU_MANIFESTOS DO OURO DO PARÁ, Cod. 
2038. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 11. 
 

12-  1781, Junho, 7 – Agosto, 21, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do [tenente-general], conde de Azambuja, [D. Antônio Rolim de 
Moura], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro, sendo o primeiro sobre o destino a dar ao soldado João Antônio, 
do segundo regimento da Armada; e o segundo, sobre o assentamento de Antônio 
José Godinho como artífice de fogo. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 12. 
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13-  [ant. 1781, Dezembro, 14], [Lisboa] 
ESCRITO do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João 
Filipe da Fonseca, ao [oficial da mesma secretaria], José Leitgeb, remetendo 
informações para se fazerem os passaportes [requeridos pelos negociantes José 
Joaquim do Cabo e Silva, Bertoldo Francisco Gomes, João Pereira Barbosa e Rafael 
Álvares Dias]. 
Anexos: ofícios, requerimento, atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 13. 
 

14-  [ant. 1784, Janeiro, 10] 
REQUERIMENTO do capitão-mor Manuel José Vicente à rainha, [D. Maria I], 
solicitando nova provisão de reforma de seguro para se livrar de culpa. 
Anexos: requerimento e certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 14. 
 

15-  1786, Outubro, 10 – [ant. 1801], Lisboa 
CARTAS particulares (28) do [negociante] Paulo Jorge ao [ministro de Portugal nas 
cortes de Roma e de Londres], D. João de Almeida de Melo e Castro, sobre negócios 
comerciais, pagamentos de despesas diversas (como as côngruas dos ex-jesuítas) e 
encomendas dos [secretários de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo 
e Castro e D. Rodrigo de Sousa Coutinho, entre outras matérias. 
Anexos: letras, lembretes, cartas particulares. Obs.: a data final é a do fim da missão 
em Londres. Encontram-se também neste conjunto minuta de resposta de D. João 
de Almeida de Melo e Casto ao mesmo Paulo Jorge, sem data, e dois rótulos 
originais deste conjunto de dcumentos. Sobre Paulo Jorge, ver AHU_ACL_CU_017, 
Cx. 183, D. 13343, de 20 de Julho de 1800, e AHU_CU_Reino, CX. 32, pasta 9, de 13 
de Novembro de 1770, entre outros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 15. 
 

16-  1788-1789 
RECIBOS, CONTAS E MAPAS DE DESPESAS (30) do [ministro plenipotenciário 
de Portugal em Roma], D. João de Almeida de Melo e Castro. 
Obs.: mau estado A maior parte, em italiano. Encontram-se ainda neste conjunto 
alguns dos rótulos dos maços originais. Documentos similares, mas já da missão 
em Inglaterra, existem igualmente em AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 28, e Cx. 355, 
pasta 15. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 16. 
 

17-  1788-1790, Abril 
MAPAS (2), sendo o primeiro da balança comercial da praça do Porto, dividido por 
países, com especificação de rendimentos dos gêneros oriundos do Brasil (também 
apresentados por províncias); e o segundo, da repartição dos impostos da Polônia, 
decorrente do seu desmembramento. 
Obs.: o segundo em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 17. 
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18-  1790, Dezembro, 17, [Lisboa] 
DECRETOS (2 cópias) da rainha, [D. Maria I], nomeando o conselheiro de Estado e 
antigo governador do Maranhão, José Teles da Silva, e o desembargador dos 
Agravos Lucas de Seabra da Silva, conselheiros do Conselho Ultramarino. 
Obs.: copiados em seguida, no mesmo suporte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 18. 
 

19-  1793, Abril, 29 – 1794, Março, 27, [Londres], Alger 
OFÍCIOS (4), sendo o primeiro do [secretário de Estado britânico], Henry Dundas, 
ao [cônsul britânico em Algers], Charles Logie, remetendo extrato de ofício de Mr. 
Walpole ao [secretário de Estado dos negócios estrangeiros], Lord [William] 
Grenville, dando conta da ordem de apoio às forças britânicas ultimamente enviada 
ao comandante da frota portuguesa em Gibraltar; os restantes, do cônsul britânico 
em Alger, Charles Mace, sendo o primeiro a Mr. Walpole, sobre os obstáculos que 
experimentava para manter a paz; o segundo, ao [secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra], Luís Pinto de Sousa Coutinho, comunicando o 
receio de ruptura de relações diplomáticas com a Grã-Bretanha; e o terceiro, a 
Henry Dundas, sobre a recente chegada de um ultimatum da corte de Lisboa. 
Obs.: em inglês. Encontram-se ainda neste conjunto alguns dos rótulos originais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 19. 
 

20-  1794, Agosto, 28 
CARTA particular de John Crawford ao [ministro plenipotenciário de Portugal em 
Roma], D. João de Almeida de Melo e Castro, remetendo relação de despesas. 
Anexos: recibo, letras, relação, carta particular e escritos. 
Obs.: a maior parte do conjunto está em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 20. 
 

21-  [ant. 1795, Janeiro, 26, Lisboa]  
ESCRITO do [embaixador de Espanha em Lisboa] ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, renovando 
solicitação para se proceder à entrega de determinados artigos ao cônsul [espanhol 
em Lisboa], Josef del Rio. 
Obs.: a data é a da morte de Martinho de Melo e Castro.  
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 21. 
 

22-  1795, Abril, 20 – Maio, 28, Londres 
CARTAS particulares (5 minutas) do [enviado extraordinário e ministro 
plenipotenciário de Portugal em Londres, D. João de Almeida de Melo e Castro, ou 
do seu secretário, para o cônsul português em Plymouth e agente comercial do 
mesmo ministro, Mr. Symons], a respeito, sobretudo, de movimentos financeiros. 
Obs.: em inglês. Ver também, nesta caixa, pastas 23 e 25. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 22. 
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23-  1795, Maio, 19 – Setembro, 5, Plymouth 
CARTAS particulares (6) do [cônsul português em Plymouth, Mr. Symons, ao  
enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal em Londres, D. João 
de Almeida de Melo e Castro], a respeito, sobretudo, de movimentos financeiros. 
Anexo: relação. Obs.: em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 23. 
 

24-  1795, Maio, 27 – 1800, Abril, 2, Cows (Southampton), Falmouth 
CARTAS particulares (7) ao [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de 
Portugal em Londres, D. João de Almeida de Melo e Castro, ou ao seu secretário, 
Augusto Molloy, de diversos negociantes britânicos, figurando entre eles o cônsul 
dos Estados Unidos da América em Cowes, Thomas Auldjo], tratando, sobretudo, 
de movimentos financeiros. 
Anexos: recibos, relações e carta particular. 
Obs.: em inglês. Para Augusto Molloy, ver AHU_CU_Reino, cx. Cx. 260, pasta 30, e 
Cx. 269, pasta 34. Encontram-se ainda neste conjunto o fragmento de uma memória 
sobre a Índia portuguesa, uma carta de guia (em francês), um exemplar da London 
Gazette de 28 de Abril de 1800 (número extraordinário) e uma capilha original. A 
terceira carta particular apresenta um lacre com monograma, em estado muito 
frágil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 24. 
 

25-  1795, Setembro, 4, Plymouth 
OFÍCIO (cópia) do cônsul de Portugal em Plymouth, Symons, aos lordes 
comissários do Tesouro Britânico, queixando-se de cobrança feita pelos comissários 
da alfândega local. 
Anexos: ofícios (cópias). Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 25. 
 

26-  1800, Abril, 15 – Dezembro, 12, Bergantim Gaivota, Lisboa, Vila Viçosa 
OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo o primeiro do capitão-tenente e comandante 
Matthew Welch, dando conta de viagem que fizera, em consequência de uma 
ordem de Lord Keith; o segundo, do auditor-geral da Marinha, Joaquim Alberto 
Jorge, comunicando a devolução do navio Mercúrio; o terceiro, do [almoxarife dos 
Armazéns da Guiné e Índia], Januário Antônio Lopes da Silva, remetendo uma lista 
das letras de câmbio que aceitara, para o provimento de embarcações da Armada 
Real; o quarto, do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Portugal 
em Londres], D. João de Almeida de Melo e Castro, reencaminhando uma carta do 
capitão-tenente Nicolau Woolf; o quinto, do capitão de fragata D. Pedro Manuel, 
solicitando licença, por se achar doente; e o sexto, do [governador das armas do 
Alentejo], Fernando da Costa de Ataíde [e] Teive [de Sousa Coutinho], sobre o 
cordão que evitava o contato com os espanhóis provenientes de povoações 
contagiadas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 26. 
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27-  1800, Abril, 26 – Agosto, 17, Navio Princesa da Beira, [Lisboa?] 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho], sendo o primeiro do capitão tenente [conde] 
Allemand, que após ter servido mais de dois anos e meio no Brasil, solicitava 
promoção a comandante; e segundo, do capitão cavaleiro de Drucour, dando conta 
do estado de sua saúde, e referindo a possibilidade de se tratar nos banhos das 
Alcaçarias. 
Obs.: em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 27. 
 

28-  1800, Agosto, 31 – Dezembro, 7, Nau Belém 
OFÍCIOS (3) do [capitão de mar e guerra] Caetano José Vaz Parreira ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
sobre a instrução, o fardamento e requisições de alguns dos recrutas. 
Anexos: lembretes. Obs.: do mesmo, também a bordo da nau Nau Belém, ver 
AHU_ACL_CU_035, Cx. 12, D. 1025. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 28. 
 

29-  1800, Dezembro, 2 – [ant. 1806, Maio, 13], Lisboa 
ESCRITOS (4) ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], 
João Filipe da Fonseca, sendo o primeiro do [contador dos Armazéns da Guiné e 
Índia], Januário Antônio Lopes da Silva, sobre a necessidade de quinhentos 
algarves para o Arsenal; o segundo, do oficial da mesma secretaria, [Joaquim 
Guilherme] da Costa Posser, informando o que se tem praticados com as viúvas de 
seus colegas ou antecessores; o terceiro, do oficial Antônio Joquim de Moraes, sobre 
o mesmo assunto; sendo o quarto de João Filipe da Fonseca ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], sobre as pensões devidas a oficiais das secretarias de 
estado.  
Obs.: Para Joaquim Guilherme da Costa Posser, ver ANTT, RGM, D. Maria I, 
passim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 29. 
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30-  [post. 1801] 
REQUERIMENTOS (9) ao príncipe regente, [D. João], sendo o primeiro do religioso 
da Terceira Ordem do Covento de Jesus, frei Manuel Gonçalves, solicitando o 
provimento de fetivo capelão do Hospital Real da mariha, por ausência de seu 
titular, o padre frei José Pinto de Sousa; o segundo, do voluntário Diogo Martinho 
Tavares, filho do capitão de mar e guerra Manuel de Jesus Tavares, rogando ser 
nomeado para embarcar na nau Maria I; o terceiro, de Dionísio Pereira, solicitando 
licença para poder citar o escrivão da mesa grande dos Armazéns de Guiné e 
Armada, Amâncio José de [Figueiredo]; o quarto, do negociante da praça de Lisboa, 
Manuel Antônio de Castro, visando obter passaporte real, para navegar de Liorne a 
Lisboa a polaca Queluz; o quinto, do alveitar das reais cavalariças, Manuel Aleixo 
Moreira de Bethencourt, filho de Antônio Aleixo Barreiros, que por tivera o mesmo 
emprego, solicitando o lugar de correio da Secretaria de Estado dos Negócios 
Ultramarinos para o seu filho mais velho; o sexto, da condessa de Beaurepaire, para 
seu filho, Theodore de Beaurepaire, ser dispensado da frequência da Real 
Academia dos Guardas Marinhas, conservando os seus soldos; o sétimo, dos 
marchantes de Lisboa, solicitando o desembaraço da compra de gado de Tânger, 
para abastacer a capital; o oitavo, da viúva do almoxarife dos Armazéns de Guiné, 
Índia e Armadas, Sebastião José de Faria, D. Helena Francisca Paula de Almeida, 
rogando uma prestação na folha dos Armazéns, para seu alimento e de seu filho; e 
o nono, do negociante Pedro Vicente Colmonero, para se expedir aviso à Real Junta 
da Fazenda da Marinha, no sentido de se processarem as folhas correspondentes a 
um caregamento de ferro e carvão fornecido aos Armazéns Reais. 
Anexos: lembretes e requerimento. 
Obs.: para o requerimento referente ao filho da condessa de Beaurepaire, ver 
AHU_CU_Reino, Cx. 110, pasta 16. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 30. 
 

31-  [post. 1801] – [ant- 1808] 
REQUERIMENTOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses], sendo o 
primeiro do primeiro tenente da Armada Real, Carlos José de Araújo Santos, 
solicitando ordem de embarque na fragata Princesa do Brasil, comandada pelo 
capitão de mar e guerra Luís de Abreu Vieira e Pavia; o segundo, do capitão-
tenente e ajudante do inspetor do Arsenal, Carlos Félix Giraldes May, [para ter 
direito à ração de embarcado]; e o terceiro, do praticante de piloto da charneca 
Princesa da Beira, Matias Gonçalves, filho de Francisco Gonçalves, e que já havia 
feito várias viagens a Pernambuco, Pará e Maranhão, solicitando poder dar baixa 
de soldado, de modo a continuar na praça de praticante de piloto. 
Anexos: lembretes. 
Obs.: Rodrigo Pinto Guedes, citado no terceiro requerimento, era inspetor da 
Brigada Real da Marinha entre 1802 e 1805, como se depreende da consulta das 
séries do Rio de Janeiro, Ultramar, Brasil-Geral e Reino.  
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 31. 
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32-  [post. 1803, Abril, 5] – [ant. 1806, Novembro, 22] 
REQUERIMENTOS (16) ao príncipe regente, [D. João], sendo o primeiro do 
cirurgião anatômico Francisco Antônio de Moraes, que após ter sofrido sucessivos 
discômodos no alto mar e uma grave e prolongada moléstia, solicitava ser pago dos 
vencimentos que tinha em atraso; o segundo, do prático do Mediterrâneo, 
Francisco Giacopello, para poder servir de piloto e capitão de um navio português, 
como se fosse nacional; o terceiro, de Lino Antônio dos Santos, filho de João 
Antônio dos santos, natural de Lisboa, que tendo frequentado os estudos de 
Matemática da Aula do Comércio, solicitava lugar de praticante da Contadoria dos 
Armazéns da Guiné, Índia e Armadas; o quarto, de Luzia Rosa do Amaral, viúva 
do mestre das oficinas da furação e dos espingardeiros e coronheiros do Arsenal 
Real da Marinha, Isidoro Rodrigues, rogando uma tença vitalícia; o quinto, de 
Caetano Batista de Melo, senhorio de umas casas e quintal na estrada de Benfica, 
para se proceder à suspensão da penhora desses bens; o sexto, de Maria da Silva, 
viúva, solicitando baixa de soldado do Corpo da Brigada Real da Marinha para seu 
filho, Manuel Gonçalves; o sétimo, de Manuel Antônio, solteiro, filho de José 
Antônio e Francisca Josefa, natural de Bodiosa, no bispado de Viseu, para poder 
continuar no exercício da pescaria; o oitavo, do primeiro tenente do Regimento de 
Artilharia Nº 2, Diocleciano Severo Leão Drago Valente de Brito Cabreira, 
solicitando a possibilidade de servir nas conquistas; o nono, da dama camarista da 
infanta D. Maria Francisca, D. Margarida da Cunha Lorena, solicitando os soldos 
que se lhe deviam pagar pelo Montepio dos Oficiais de Marinha; o décimo, de frei 
Manuel de Santa Rita Rodrigues, da Terceira Ordem da Penitência, que tendo 
servido nos portos da África e da América, solicitava num lugar de capelão no 
Hospital Real da Marinha; o décimo primeiro, de Maria Januária, viúva de Vicente 
Ferreira, da freguesia de Santa Isabel, em Lisboa, rogando a dispensa de seu filho 
José Tomás do lugar de soldado da 3ª Compahia da 2ª Divisão da Brigada Real da 
Marinha; o décimo segundo, do cavaleiro fidalgo da Casa Real e porteiro da câmara 
de cavalo do número do serviço do Paço, Cipriano Manuel Bento Barreto, 
solicitando que se assente praça na 1ª Divisão da Brigada Real da Marinha a seu 
filhos Agostinho José Barreto, Vicente Joaquim Barreto e Lourenço Justiniano 
Barreto; o décimo terceiro do aulista do primeiro curso da Aula do Comércio, Félix 
Camilo Pereira da Silva Bastos, rogando ser admitido como voluntário na Real 
Armada; o décimo quarto, de frei Manuel José da Expectação, religioso de São 
Francisco de Portugal, para embarcar como capelão em qualquer navio mercante; o 
décimo quinto, de Maria Rosa da Silva, filha de José Gomes da Silva, correio que 
fora da Secretaria de Estado dos Domínios Ultramarinos e da Marinha por mais de 
quarenta anos, rogando uma pensão; e o décimo sexto, do piloto-mor da Barra de 
Aveiro, vice-cônsul britânico e de outras nações, Miguel Marques Gomes, para 
obter a patente de 1º tenente da Armadas Reais, sem soldo, e a graça da 
propriedade do ofício de guarda-mor do lastro. 
Anexos: requerimentos, atestados, certidões, lembretes e instrumento justificativo. 
Obs.: no processo de Manuel Antônio, há certidão da Irmandade da Mesa do 
Espírito Santo da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios da Alfama, manuscrita 
sobre impresso; no processo de Maria Januária, há selo armoriado do cavaleiro de 
São Bento, Antônio Liberato de Mendonça; no processo de frei Manuel José da 
Expectação, há também um selo de lacre, com monograma de frei Plácido de 
Andrade Barroco, comissário do capelão-mor do Convento de Jesus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 32. 
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33-  [post. 1808, Fevereiro], [Rio de Janeiro] 
OFÍCIO (minuta) [do oficial-maior da Secretaria de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra, José Joaquim da Silva Freitas] aos [oficiais da Secretaria de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra, em Lisboa, Gregório Gomes da Silva, 
Bernardo João da Mota Goulart, José Vitorino da Costa Freire e Pedro Francisco 
Xavier de Brito], sobre a impossibilidade de se proceder à distribuição comercial da 
Gazeta de Lisboa na Corte do Rio. 
Obs.: para a identificação de José Joaquim da Silva Freitas, que em Fevereiro de 
1810 passou a oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, no Rio 
de Janeiro, ver AHU_ACL_CU_017, Cx. 257, D. 17583. Sobre José Vitorino da Costa 
Freire, v. AHU_ACL_CU_003, Cx. 41, D. 3306; Gregório Gomes da Silva e Bernardo 
João da Mota Goulart constam das folhas de distribuição de 1826, também nesta 
caixa. A data indicada é a do estabelecimento da família real no Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 33. 
 

34-  1809, Fevereiro, 23 – Outubro, 2, [Lisboa] 
CARTAS (2) ao príncipe regente, [D. João], sendo a primeira do chanceler da Casa 
da Suplicação, com exercício de Regedor das Justiças, Lucas de Seabra da Silva, 
informando o resultado das averiguações a que mandara proceder pelo corregedor 
do crime da Corte, desembargador Pedro Duarte da Silva, a respeito da suposta 
incompetência com que fora processado um soldado do Regimento de Infantaria nº 
10; e o segundo, do [intendente das obras públicas], Duarte José Fava, solicitando a 
possibilidade de utilizar o Pátio das Obras Públicas para a manufatura das esteiras 
das tropas. 
Anexos: lembretes, ofícios, despacho, requerimento. 
Obs.: para a identificação de Duarte José Fava, ver AHU_CU_Reino, Cx. 13, pasta 
48. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 34. 
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35-  1809, Agosto – 1810, Setembro, 22, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3; 1 cópia), sendo o primeiro do [general] D. Antônio Soares de Noronha 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, informando sobre tropas e provisões 
militares do Quartel da Cruz dos Quatro Caminhos; o segundo, dos [negociantes] 
Paulo José Nunes e Francisco de Sousa e Andrade, procuradores de Leonardo 
Pinheiro de Vasconcelos, sem destinatário expresso, sobre as ordens necessárias à 
exportação de trigo, cevada e gados dos portos marroquinos para a cidade de 
Lisboa; e o terceiro do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, ao cônsul dos Estados 
Unidos da América em Lisboa, William Jarvis, chamando a atenção para o descuido 
em que se encontrava a palha destinada ao sustento dos carneiros de Espanha 
embarcados em Lisboa, e relembrando a ordem de reserva do espaço ribeirinho, da 
Praça do Comércio ao Cais do Sodré, para os navios de guerra da Armada Real. 
Anexos: ofícios, lembrete, portaria (cópia). Obs.: no fim do terceiro, há nota de se 
ter sido enviado ofício semelhante ao cônsul geral da Grâ-Bretanha em Lisboa, 
Joseph Jeffery. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 35. 
 

36-  [post. 1815, Setembro, 20], [Braga] 
OFÍCIO do [oficial da Secretaria de Estado da Marinha e do Ultramar], Antônio 
José Maria Campelo, ao cavaleiro professo na Ordem de Cristo, subinspetor dos 
Correios e oficial da mesma secretaria, Lourenço Antônio de Araújo, sobre a 
prorrogação da licença que gozava por motivos de saúde.  
Anexo: ofício e atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 36. 
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37-  1821, Fevereiro, 10 – 1825, Setembro, 4, [Rio de Janeiro], Queluz, Alcácer do Sal 
OFÍCIOS (5) (2 cópias), sendo o primeiro do [secretário de Estado da Fazenda e 
presidente do Real Erário], Tomás Antônio de Vila Nova Portugal, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Conde dos Arcos, [D. Marcos de 
Noronha e Brito], encaminhando requerimento de Francisco Joaquim da Ponte; o 
segundo, do [secretário de Estado dos Negócios do Reino], Inácio da Costa 
Quintela, ao [secretário das Cortes Gerais e Extraordinárias], João Batista 
Felgueiras, encaminhando duas cartas de felicitações dos oficiais do Batalhão de 
Angra; o terceiro, do secretário interino da Secretaria do Correio Geral, José Maria 
Pereira Bravo, ao [subinspetor dos Correios e oficial da Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar], Lourenço Antônio de Araújo, encaminhado nota sobre 
portaria [referente à saída do bergantim Reino Unido e do correio marítimo Treze 
de Maio para o Rio de Janeiro; o quarto, do feitor [ou administrador] dos Reais 
Pinhais e Matas de Alcácer, João Soares Serrão, ao [secretário de Estado da Guerra, 
interino dos Negócios da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], 
conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], sobre pinhal 
existente na Herdade de Valverde e Courela de Vinha Velha, no termo da vila de 
Alcácer; e o quinto, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Joaquim José Monteiro Torres], ao comandante da charrua Vênus, ordenando a 
entrega de uns passarinhos no Real Paço da Bemposta.  
Anexos: relação de remessa e lembretes. Obs.: a relação é manuscrita sobre 
formulário impresso. Para o ofício de Inácio da Costa Quintela, ver 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 51. Para o de João Batista Felgueiras, 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 69. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 37. 
 

38-  1822, Janeiro, 1 – Fevereiro, 11, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do [intendente das obras públicas], Duarte José Fava, sendo o primeiro 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Joaquim José 
Monteiro Torres, acusando o recebimento de portaria para a construção de obras 
exigidas pela Comissão da Saúde Pública; e o segundo, ao [subinspector dos 
Correios e oficial da mesma secretaria], Lourenço Antônio de Araújo, respondendo 
à encomenda de uma caixa para se lançarem os requerimentos e informando a 
necessidade de se expedir portaria para um exame de que o mestre carpinteiro 
estava encarregado.   
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 38. 
 

39-  1822, Janeiro, 16 – 1823, Dezembro, 18 
LEMBRETES (4), sendo o primeiro relativo a requerimento de Sebastião Marques 
Ferreira Fortes; o segundo, sobre a necessidade de uma relação nominal de todos os 
oficiais e mais empregados da [secretaria de estado da Marinha e Ultramar]; o 
terceiro, para se obter do juiz de fora da vila da Azambuja informação detalhada 
dos pinhais que tinha a seu cargo; e o quarto, para comunicar ao ministro da Justiça 
a nomeação do desembargador Vieira para a Comissão dos Pinhais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 39. 
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40-  1822, Fevereiro, 22 – Março, 8, [Lisboa] 
OFÍCIO e ESCRITOS (2), sendo os dois primeiros do agente dos paqueboats 
britânicos, Alexander Baillie, ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, [Manuel Inácio da Costa Quintela], respectivamente sobre os privilégios 
que lhe eram acordados em Portugal, e a necessidade de assistência a um navio 
fundeado em Lisboa; e o terceiro, do cônsul geral [da nação britânica em Lisboa], J. 
Jeffery, ao [secretário de Estado], Inácio da Costa Quintela, encaminhado 
requerimento de dispensa de William Thomas Hamilton, embarcado no navio 
português São Sebastião, que em Julho do ano anterior estivera na Bahia. 
Obs.: em inglês; o segundo, sem data. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 40. 
 

41-  1822, Março, 22, Almada 
CARTA do juiz de fora de Almada, José Maria de Lemos Carvalho Sousa Beltrão, 
ao rei [D. João VI], informando sobre o comportamento, no exercício das suas 
funções, do cabo de mar José Rodrigues Laranjeiro. 
Anexos: portaria e auto de perguntas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 41. 
 

42-  1823, Fevereiro, 1, Lisboa 
PORTARIA (cópia) do [secretários das Cortes], João Batista Felgueiras, ao 
[secretário de Estado da Marinha e do Ultramar], Inácio da Costa Quintela, sobre o 
formulário dos passaportes dos navios negreiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 42. 
 

43-  1823, Fevereiro, 15 – Julho, 30, Leiria 
OFÍCIOS (5) do administrador interino [dos Pinhais de Leiria], Antônio Tavares 
Godinho, sendo os três primeiros ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Inácio da Costa Quintela, sobre o fornecimento de madeira, e 
diversas questões relativas aos indivíduos sob suas ordens ou do juiz conservador 
dos Pinhais; e os dois últimos ao [secretário de Estado da Guerra e interino dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins 
Pamplona Corte Real], dando-lhe os parabéns pelo seu novo título e informando a 
expedição das ordens necessárias para a fatura de vigas e pranchões destinados ao 
Arsenal Real do Exército. 
Anexo: avisos (minutas), portarias (cópias), provisões (cópias) e carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 43. 
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44-  1825, Junho, 30 – Outubro, 22 
CARTAS (4) do major general da Armada Real, marquês de Viana, [D. João Manuel 
de Meneses], ao rei, [D. João VI], informando requerimentos do capitão de mar e 
guerra da Armada Real, José Joaquim Alves, de D. Cândida Maria Sérgia Paganina, 
dos donos de carros de bois que conduziram as saveiras de Porto Brandão, e do 
ajudante da Academia de Construção, Francisco José Martinho, respectivamente. 
Anexos: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 44. 
 

45-  1826, Março, [Lisboa] 
MAPA de receita e despesa das Secretarias de Estado e Gazeta de Lisboa.  
Anexos: despacho (cópia), lembretes, mapas, contas, recibos, escritos e folhas de 
distribuição de emolumentos (manuscritos sobre impressos). 
Obs.: manuscrito sobre impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 45. 
 

46-  1826, Abril, [Lisboa] 
MAPA de receita e despesa das Secretarias de Estado e Gazeta de Lisboa.  
Anexos: recibos, mapas, contas, escritos e folhas de distribuição de emolumentos 
(manuscritos sobre impressos). 
Obs.: manuscrito sobre impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 46. 
 

47-  1826, Maio, [Lisboa] 
MAPA de receita e despesa das Secretarias de Estado e Gazeta de Lisboa.  
Anexos: recibos, mapas, contas, escritos, folhas de distribuição de emolumentos 
(manuscritos sobre impressos) e ofício. 
Obs.: manuscrito sobre impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 47. 
 

48-  1826, Junho, [Lisboa] 
MAPA de receita e despesa das Secretarias de Estado e Gazeta de Lisboa.  
Anexos: recibos, mapas e contas. 
Obs.: manuscrito sobre impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 48. 
 

49-  [ca. 1828] 
ESCRITO do [conselheiro e oficial-maior da Secretaria de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, Manuel José Maria da Costa e Sá], desculpando-se por não 
haver podido ir à presença do destinatário, devido a problemas de saúde. 
Obs.: apresenta a mesma marca de água do terceiro documento de 
AHU_CU_Reino, Cx. 23, pasta 56. Para a identificação de Manuel José Maria da 
Costa e Sá, ver AHU_CU, Mº 1781, livro de 1828. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 49. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

50-  1831, Abril, 26, Queluz 
ALVARÁ (traslado) do rei [D. Miguel I], determinando que João de Carvalho 
Martins Cardia da Silva Ferrão Castelo Branco goze de todas as honras e 
prerrogativas dos moços fidalgos com exercício na Casa Real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 50. 
 

51-  1832, Dezembro, 1-11, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) ao secretário de Estado da Marinha da Regência de D. Pedro IV, 
Bernardo de Sá Nogueira [e Figueiredo], sendo o primeiro do vice-almirante e 
major-general da Marinha, [Jorge Rose] Sartorius, solicitando provisões e 
fardamentos; o segundo e o terceiro, do [secretário de Estado dos Negócios da 
Guerra], Agostinho José Freire, para se fornecer de carvão de pedra ao Regimento 
de Lanceiros da Rainha. 
Obs.: o primeiro em inglês. Para o vice-almirante Sartorius, ver também 
AHU_CU_Reino, Cx. 350, pasta 11. 
AHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 51. 
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AHU_CU_Reino 

Reino caixa 266 (1795-1833) 

N.º de pastas descritas: 45 

Assuntos: movimentação de embarcações no porto de Lisboa; munições equipamento para o 

Exército e Marinha; transporte e comportamento de prisioneiros; comutação de pena; 

pedidos de benefícios, mercês, pagamento de dívidas; admissões, promoções e exonerações 

na Marinha; matrículas em cadeiras da Academia Real da Marinha; declarações de fidelidade 

à religião católica por parte de portugueses e pedidos para matrículas no Colégio dos 

Catecúmenos por parte de estrangeiros que queriam iniciar-se no catolicismo; questões entre 

rebeldes e realistas no tempo das lutas entre D. Miguel e D. Pedro [IV]. 

 
1-  1795, Janeiro, 1º - 1804, Maio, 14, Viseu, Viana 

OFÍCIOS (8), sendo 6 ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar], Martinho de Melo e Castro, um, por ele encaminhado ao então 

[secretário de Estado do Reino e Mercês, José de Seabra da Silva], outro, ao 

seguinte [secretário de Estado do Reino e Mercês, visconde de Balsemão], Luís 

Pinto de Sousa Coutinho; o 1º e o 5º, do capitão da Marinha britânica e capitão de 

mar e guerra à serviço de Portugal, John Dilkes, ambos sobre a permissão do rei 

da Inglaterra para que seus oficiais trabalhassem para o governo português; o 2º, 

de Martinho de Sousa e Albuquerque sobre o montante de pólvora existente nos 

armazéns da praça de Almeida; o 3º, do juiz da Alfândega, Antônio José da Costa 

de Carvalho, encaminhando a certidão relativa à entrada do inglês piloto do 

bergantim Esperança, Guilherme Williams; o 4º, do [governador de Armas] do 

Minho, coronel João Vitória Miron de Sabrosa, encaminhando o mapa da pólvora 

existente nas diferentes praças daquela província; o 6º, do secretário de Estado 

dos Negócios da Marinha e Ultramar encaminhando relações de documentos ao 

secretário de Estado do Reino e Mercês; o 7º, do marechal de campo, Bartolomeu 

da Costa, sobre as despesas feitas nas reais festas; o 8º, do oficial da [Secretaria de 

estado da Marinha e Ultramar], Caetano José Ribeiro, sobre questões com a corte 

de Madri relativas ao pagamento de corsários espanhóis.  

Anexo: memorial, certidão, mapa, relações; obs.: documento em inglês. 

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 1. 
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2-  1802, Janeiro, 9 - Fevereiro, 5, Queluz. 

AVISOS (13) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses] ao [conselheiro do 

Conselho Ultramarino], Barão de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos 

Soveral de Albergaria], encaminhando, por ordem real, requerimentos das 

seguintes pessoas: desembargador da Relação do Porto, Antônio Pereira Bastos 

Lima Varela Barca; Francisco Xavier Nobre; Teodoro Ferreira Aguiar; Antônio 

José da Silva Braga; Manuel Leitão Bandeira; Félix Joaquim dos Santos e Oliveira; 

Jerônimo Pinto Neto; Mariano José Pereira da Fonseca; Francisco José Pereira de 

Sampaio e Manuel Joaquim Pereira Coimbra; Luís Vicente de Melo, Bernardo 

Mendes Cardoso, José Máximo Pinto da Fonseca Rangel e José Pedro de 

Figueiredo; Martinho Ludovico de Carvalho; André Corsino; Cristóvão Pessoa 

da Silva; Joaquim Rodrigues Milagres, José Antônio Tavares e Francisco Xavier 

de Oliveira. 

Obs.: não constam os requerimentos mencionados, nem o assunto de que tratam. 

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 2. 

 
3-  1802, Fevereiro, 13-22, Queluz. 

AVISOS (6) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses] ao [conselheiro do 

Conselho Ultramarino], Barão de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos 

Soveral de Albergaria], encaminhando, por ordem real, requerimentos das 

seguintes pessoas: Alexandre Inácio da Silveira; Manuel Dias Lisboa; Paulo José 

da Silva Gama; Joaquim Antônio Roncão; Joaquim Pedro Nunes de Lins; Josefa 

Maria Joaquina Pegado Serpa.  

Obs.: não constam os requerimentos mencionados, nem o assunto de que tratam. 

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 3. 

 
4-  1802, Fevereiro, 15 – 19 [Lisboa] 

AVISOS (4) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de Balsemão, 

[Luís Pinto de Sousa Coutinho], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], Barão 

de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], 

encaminhando, por ordem real, requerimentos do bacharel Manuel de Araújo 

Cavalcanti; do bacharel Manuel Francisco Maciel Monteiro; de Manuel Antônio 

Magalhães; de Maria Inácia da Conceição.  

Obs.: não constam os requerimentos mencionados, nem o assunto de que tratam. 

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 4. 
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5-  1802, Março, 5 - Junho, 16, [Lisboa] 

AVISOS (7) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de Balsemão, 

[Luís Pinto de Sousa Coutinho], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], Barão 

de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], 

encaminhando, por ordem real, os requerimentos do padre fidalgo Duarte 

Mendes de Sampaio, que solicitava uma remuneração; de José Francisco de Paula 

Cavalcanti de Albuquerque, sobre seus papéis de serviço; de Luís Antônio 

Terneira da Silva, pedindo parecer; Rita Quitéria Gersaint de França Rocha, 

pedindo parecer; solicitando que subisse ao príncipe regente [D. João] a 

residência de José Pedro de Azevedo da Câmara; sobre a concessão de licença ao 

conselheiro Antônio Raimundo de Pina Coutinho; de Dionísio Rodrigues Franco, 

pedindo parecer.  

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 5. 

 
6-  1802, Março, 6 - 15, Queluz. 

AVISOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses] ao [conselheiro do 

Conselho Ultramarino], Barão de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos 

Soveral de Albergaria], encaminhando, por ordem real, os requerimentos do 

negociante da praça de Lisboa, Mateus Rodrigues Lima; do negociante da praça 

de Lisboa, Francisco Alexandre Portela; de Bento José Marques; de Manuel 

Pinheiro Guimarães; de Miguel de Arriaga Brum Silveira; de João Inácio de Brito, 

Mariana Bernardes de Sá e de Alexandre Rodrigues de Carvalho; do capitão 

Manuel Alvares de São Boaventura, Gonçalo Manuel de São Boaventura e de 

Francisco Pereira Lisboa; Antônio Alberto Duarte de Brito da Câmara; Mário de 

Freitas Antunes; Francisco Soter Ramirez; João Francisco da Costa.  

Obs.: não constam os requerimentos mencionados, nem o assunto de que tratam. 

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 6. 
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7-  1802, Março, 17 - 29, Queluz. 

AVISOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses] ao [conselheiro do 

Conselho Ultramarino], Barão de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos 

Soveral de Albergaria], encaminhando, por ordem real, os requerimentos de José 

Paulo Afonso Sardinha; do alferes José Nogueira Duarte; de Francisco da Costa 

Azevedo; de Manuel Joaquim da Silveira Félix; de José do Paraíso; de Manuel 

Alves de Boaventura, seu irmão Gonçalo Manuel de São Boaventura e de seu 

sobrinho Francisco Pereira Lisboa; Antônio Luís Pereira da Cunha; de Francisco 

Xavier de Matos Pimentel; de Vicente Gomes de Lemos e Albuquerque; Manuel 

Rodrigues Lima; Francisco do Rego Barros; Manuel Joaquim da Silveira Félix; 

Tomás Joaquim Pereira; Gertrudes Margarida Arresta de Lacerda, José de Sousa 

Rangel; Paulo do Couto Cortés; Branca Joaquina Ihara.  

Obs.: não constam os requerimentos mencionados, nem o assunto de que tratam. 

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 7. 

 
8-  �1802, Junho, 1 – Agosto, 31, Lisboa. 

AVISOS (2) do [secretário de Estado da Fazenda], D. Rodrigo de Sousa Coutinho 

ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], Barão de Moçâmedes, [José de 

Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], o 1º, encaminhando, por ordem 

real, as representações vindas do Tijuco, juntamente com a devassa das culpas de 

que eram acusados o intendente dos diamantes, João Inácio do Amaral Silveira e 

o fiscal João da Cunha Souto Maior; o 2º, encaminhando o requerimento de José 

Joaquim da Silva e mais documentos produzidos pela Secretaria de estado da 

Fazenda. 

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 8. 
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9-  1802, Junho, 1º - 28, Queluz. 

AVISOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses] ao [conselheiro do 

Conselho Ultramarino], Barão de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos 

Soveral de Albergaria], transmitindo ordens reais, o 1º, mandando suspender a 

ordem de despejo que o Conselho Ultramarino enviara à viúva de Simão Mateus 

da dependência que ela ocupava no Real Palácio da Praça do Comércio; o 2º, 

sobre uma representação da Câmara da vila de Fortaleza, da capitania do Ceará; 

os demais, dos quais não constam os requerimentos mencionados, nem o assunto 

de que tratam, encaminham os requerimentos de Francisco José da Costa Rocha e 

Mendonça; de João José Coelho; de Luís José de Godoi Torres; de Rodrigo José 

do Vale; de Luís José de Carvalho e Melo; de Joaquim Antônio Roncon; de Pedro 

Gomes Ferrão Castelo Branco e José da Veiga Sampaio; de Ana Joaquina de 

Santo André; de José Pereira Barroso. 

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 9. 

 
10-  1802, Julho, 3 - 28, Queluz. 

AVISOS (13) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses] ao [conselheiro do 

Conselho Ultramarino], Barão de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos 

Soveral de Albergaria], transmitindo ordens reais, o 1º sobre a nomeação do 

físico mor da capitania de São Paulo, Mariano José do Amaral, e o 8º, sobre o 

aprisionamento da escuna americana Pilgrim no Rio de Janeiro, os demais, dos 

quais não constam os requerimentos mencionados, nem o assunto de que tratam, 

encaminham os requerimentos de José Vicente Barbosa Leal de Vasconcelos; de 

José Pedro de Siqueira; de Manuel de Araújo Goés; de Joaquim Inácio de Siqueira 

Bulcão; de José Antônio Gomes; de Julião Mendes; de do [embaixador de 

Portugal em Madri], conde da Ega, [Aires José Maria de Saldanha Albuquerque 

Coutinho Matos e Noronha], de José de Sousa Faria; de Aleixo da Costa Cirne; de 

Inácio Manuel de Lemos Mascarenhas; de Manuel Alexandre de Medina e 

Vasconcelos; de Antônio José da Silveira.  

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 10. 
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11-  1802, Julho, 3 - 30, [Lisboa] 

AVISOS (11) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de Balsemão, 

[Luís Pinto de Sousa Coutinho], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], Barão 

de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], sendo o 

penúltimo concedendo uma licença ao próprio destinatário; os demais, dos quais 

não constam os requerimentos mencionados, nem o assunto de que tratam, 

encaminham, por ordem real, os requerimentos do capitão Carlos José Ribeiro de 

Abreu; de Vicente Ferreira Guedes; de Julião Antunes de França; de Francisco 

Álvares da Silva; de Antônio Ferreira da Rocha; de Antônio de Faria Brandão; de 

José Joaquim de Mendonça Corte Real; de Antônio Gonçalves Gomide; de 

Manuel Caetano de Lima; de Antônio Batista da Silveira.  

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 11. 

 
12-  1802, Agosto, 2 - 22, Queluz. 

AVISOS (13) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses] ao [conselheiro do 

Conselho Ultramarino], Barão de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos 

Soveral de Albergaria], encaminhando, por ordem real, os requerimentos de José 

Feliciano Fernandes Pinheiro; de Caetano José Cardoso; de Antônio Maria 

Teixeira Furtado, Maria Joaquina Peixoto de Carvalho, Luís de Castro Logo de 

Medeiros e Antônio Manuel de Jesus e Andrade; de Antônio Correia Furtado de 

Mendonça e José Eugênio de Aragão e Lima; de Antônio Correia Furtado de 

Mendonça; de Bento José Marques; de Alexandre Rodrigues de Carvalho; de 

Antônio Gregório de Sousa Valdez e José da Fonseca Silva; Manuel Antônio 

Leitão Bandeira; Jhosé Paulo Afonso Sardinha; do alferes Simplício Manuel dos 

Santos; do padre Manuel Tavares da Silva Coutinho.  

Obs.: não constam os requerimentos mencionados, nem o assunto de que tratam. 

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 12. 

 
13-  1802, Agosto, 12, Lisboa. 

OFÍCIO (fragmento) do [fiscal das Mercês], Francisco Velho da Costa Mesquita 

Castelo Branco ao [secretário do Conselho Ultramarino], Francisco de Borja 

Garção Stockler, afirmando ter respondido logo ao requerimento de João Pedro 

de Queiroz e que este não se achava esquecido, de maneira alguma, entre os 

papéis de sua livraria. 

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 13. 
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14-  �1802, Agosto, 23 - 25, Queluz. 

AVISOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses] ao [conselheiro do 

Conselho Ultramarino], Barão de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos 

Soveral de Albergaria], transmitindo ordens reais, o 1º, sobre a concessão da 

graduação de capitão tenente a João Inácio Lopes; os demais, dos quais não 

constam os requerimentos mencionados, nem o assunto de que tratam, 

encaminham os requerimentos de Tristão da Cunha e Meneses; de Antônio 

Francisco Coelho; de Luís Vieira de Melo; de Inácio Gonçalves da Fonseca e José 

Miguel dos Santos Bruce; de Antônio Joaquim Coelho Coutinho; de Pascoal 

Pereira da Silva; de Manuel José da Silva e Meneses, Antônio Joaquim Coelho 

Coutinho e José Ribeiro de Queiroz; de José Machado de Andrade; do 

conselheiro do Conselho Ultramarino, Raimundo de Pina; do capitão-mor das 

ordenanças do Rio de Janeiro, Anacleto Elias da Fonseca e da Câmara da 

capitania do Ceará Grande.  

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 14. 

 
15-  �1802, Setembro, 9 - 28, Queluz. 

AVISOS (12) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses] ao [conselheiro do 

Conselho Ultramarino], Barão de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos 

Soveral de Albergaria], encaminhando, por ordem real, os requerimentos: de 

Manuel Antônio Leitão Bandeira; do desembargador da Relação da Bahia, José 

Francisco de Oliveira; de Antônio Teixeira Passos, seu caixeiro, Jerônimo José de 

Oliveira Guimarães; de Fernando Antônio Fish (?); de José da Nóbrega Botelho; 

de D. Pedro Henrique de Almeida; do capitão reformado de milícias, Francisco 

de Sousa Pereira; de Jopão Pedro de Queiroz; de José de Araújo Gomes; de João 

José Leite Castelo Branco; Estevão Ribeiro de Resende; de Joaquim Cardoso 

Goulart; de Inácio Manuel de Lemos Mascarenhas.  

Obs.: não constam os requerimentos mencionados, nem o assunto de que tratam. 

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 15. 
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16-  1802, Setembro, 10 - Dezembro, 20, [Lisboa] 

AVISOS (16) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de Balsemão, 

[Luís Pinto de Sousa Coutinho], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], Barão 

de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], 

encaminhando, por ordem real, os requerimentos do presbítero secular Antônio 

Nogueira Duarte; de José Félix Pereira de Burgos; do padre Manuel Tavares da 

Silva Coutinho; de Manuel José de Graça; do padre Arvelos Spinola; de Jorge 

Correia da Silva; de Antônio Ferreira da Rocha; de Antônio Teixeira Passos e de 

seu caixeiro, Jerônimo José de Oliveira Guimarães; de José Rodrigues Silveira; de 

Luís Carlos Pereira de Abreu Bacelar; de Ana Matilde do Paraíso; do 

desembargador José Francisco de Oliveira; de Antônio de Oliveira Braga; de José 

Maria Couceiro de Sousa e Brito, sendo o do 27 de outubro convocando o 

destinatário para um beija-mão no Paço. 

Obs.: não constam os requerimentos mencionados, nem o assunto de que tratam. 

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 16. 

 
17-  �1802, Novembro, 5 - Dezembro, 30, Queluz. 

AVISOS (20) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses] ao [conselheiro do 

Conselho Ultramarino], Barão de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos 

Soveral de Albergaria], encaminhando, por ordem real, os requerimentos do 

sargento-mor Francisco Xavier da Silva; de Maria Rita da Cunha; de Bento 

Martins de Lima e Melo; de Aniceto Antônio Ferreira; de Pedro José Delgado; de 

João da Costa Matos e Aniceto Antônio Ferreira; de Joaquim José de Miranda; do 

juiz de fora da vila de Paracatú do Príncipe, José Gregório de Moraes Navarro; 

de Manuel Ribeiro Monteiro; do brigadeiro reformado, Paulo Martins Pinheiro 

de Lacerda; de Manuel de Assunção Ferraz Sarmento (2 avisos); de Manuel da 

Silva Campelo; de João Ferreira Guimarães; remetendo as cartas régias relativas 

às juntas da Fazenda do Ultramar; encaminhando os requerimentos de Francisco 

da Cruz Veloso; de Maria do Carmo de Queiroz; de Teotônio Mendes Barreto; de 

Luís Moreira de Carvalho; de Jerônimo Lourenço da Silva; de Sebastião Barbosa 

de Meneses; de João Pereira de Lemos e Faria.  

Obs.: não constam os requerimentos mencionados, nem o assunto de que tratam 

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 17. 
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18-  1806, Março, 7 – Junho, 3, Madri 

OFÍCIOS (7) do [embaixador de Portugal em Madri], conde da Ega, [Aires José 

Maria de Saldanha Albuquerque Coutinho Matos e Noronha], ao [secretário de 

Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João 

Rodrigues de Sá e Melo Meneses], o 1º, encaminhando, por ordem real, o ofício 

do vice-cônsul de Portugal em Algeciras que comentava sobre a esquadra do 

estreito [de Gibraltar]; o 2º, encaminhando, por meio do comerciante da praça de 

Madri, Felipe Lefevre, o ofício do comandante da esquadra do Mediterrâneo, 

Luís da Mota Feo; o 3º, o 4º, o 5º, o 6º e o 7º, encaminhando ofícios do mesmo 

comandante vindos por via Algeciras, Gibraltar e Alicante. 

Anexo: ofício, lembrete. 

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 18. 

 
19-  � [ant. 1819, Janeiro, 15 - Junho, 12] 

REQUERIMENTOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], o 1º, do 

ex-soldado da 2ª companhia do regimento de infantaria da polícia do Rio de 

Janeiro, Simão José Pamplona, solicitando ser admitido em alguma repartição 

pública; o 2º, da viúva de Francisco Jorge, Teodora Joaquina, solicitando que seu 

filho, preso e enviado para a fragata Pérola fosse libertado, para cuidar de seu 

sustento; o 3º, de Maria Joana de Siqueira Henriques Cabrera Aiala solicitando 

fosse passada certidão de seu batismo realizado na freguesia de Nossa Senhora 

da Encarnação [de Lisboa]. 

Anexo: requerimento. 

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 19. 
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20-  1819, Junho, 5 – 1828, Outubro, 2 

AVISOS (3), o 1º, à Junta da Saúde Pública sobre as queixas apresentadas pelo 

pároco da igreja de Odivelas sobre a escolha do “cabeça de saúde” para aquela 

freguesia; o 2º e o 3º, do [secretário de Estado da Guerra], conde de Rio Pardo, 

[D. Diogo de Sousa] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], um, 

ordenando, por ordem real, que fossem enviados para o intendente geral da 

polícia em Lisboa os prisioneiros feitos na vila da Figueira, como se constatava 

no relatório do comandante das forças realistas naquela vila, José Maria da 

Fonseca; o outro, ordenando que se passasse o emigrado espanhol Felipe Aviar 

da nau São Sebastião para o depósito de São Francisco de Paula, enquanto 

durasse a doença de sua mulher.  

Anexo: lembrete, ofícios. 
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21-  [ant. 1819, Junho, 23] – 1822, Agosto, 20 

REQUERIMENTOS (8) ao rei [D. João VI], o 1º, dos negociantes da praça do 

Porto e caixas de navios solicitando adiamento da data de saída dos comboios, 

pois com a prisão de muitos marinheiros, não tiveram pessoal suficiente para 

carregar, a tempo, todos os vinhos da Companhia Geral do Alto Douro para suas 

embarcações; 2º, do negociante da praça [de Lisboa], Ricardo José da Cunha, 

solicitando ordem para que os assassinos de seu pai, Simão Antônio e João Alves, 

fossem entregues à Justiça; o 3º, do arras de barcos do Tejo, Salvador José, preso 

na nau Vasco da Gama, solicitando sua soltura para seguir servindo como arras; 

o 4º, da viúva de Antônio Rodrigues, Teresa Maria, solicitando a certidão de 

batismo de seu filho, João Rodrigues, constante dos livros de registro da 

freguesia de Nossa Senhora da Assunção da vila de Colares; o 5º, do inglês, de 

religião protestante, Tomás Parsons, solicitando ser recolhido ao Colégio dos 

Catecúmenos para que fosse instruído na religião católica; o 6º, do 

desembargador honorário corregedor de Belém, José Antônio Maria de Sousa e 

Azevedo, solicitando que se expedisse ordens para que recebesse seu ordenado, 

nunca recebido, como juiz da visita do ouro e diamantes, cargo para que já fora 

nomeado há muito tempo; o 7º, do preso no presídio da Cova da Moura, 

Lourenço Amaro, solicitando sua soltura, uma vez que já obtivera o perdão de 

seu degredo para Cabo Verde; o 8º, do 2º tenente de artilharia nº 3, José 

Henriques da Silveira, solicitando a licença para fazer os exames para a 

Academia Real da Marinha, pois já havia estudado as matérias do 1º ano 

matemático nas aulas da Academia do regimento do regimento. 

Anexo: lembretes, requerimentos, certidão. 
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22-  [1819] – [post. 1828, Abril, 25] 

LEMBRETES (3) mencionando, sucessivamente, os requerimentos da viúva de 

Joaquim Antônio Pacheco, Maria do Carmo; Manuel Joaquim Pereira de Castro; 

Manuel Inácio de Sampaio e Pina. 
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23-  1820, Fevereiro, 12 - Agosto, 7, Lisboa. 

CARTAS (2) dos governadores do Reino ao rei [D. João VI], a 1ª, comentando que 

o ocorrido com as tropas da expedição de Cádis poderia alterar as ordens 

recebidas do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, no 

Brasil], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito]; que se estava 

prontificando a nau Vasco da Gama para partir, encaminhando as relações de 

passageiros e tripulação; avisando que estavam preparando a nau São Sebastião, 

devido aos últimos acontecimentos em Espanha e que aguardavam novas ordens 

reais; a 2ª, acusando o recebimento, pelo correio marítimo Treze de Maio, dos 

avisos expedidos pela secretaria de estado da Marinha e Ultramar no Rio de 

Janeiro.  

Anexos: relações, mapa, carta (2ª via) 
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24-  1820, Março, 17 – 1828, Agosto, 20 

OFICIOS (7), o 1º e o 3º, do [embaixador português em Madri?], Miguel Vieira de 

Abreu, comentando os últimos acontecimentos na Espanha, as transformações 

com a nova Constituição e grandes mudanças no exército; o 2º (minuta), ao 

[deputado da mesa da Consciência e Ordens no Brasil], visconde de Vila Nova 

da Rainha, [Francisco José Rufino de Sousa Lobato], encaminhando papéis e 

comentando a baixa do preço dos grãos [no Reino]; o 4º, do [oficial da secretaria 

de estado], José Manuel Plácido de Moraes, ao [oficial – maior da secretaria de 

estado da Marinha e Ultramar, José Maria da Costa e Sá] sobre a procuração que 

havia lhe passado; o 5º, o 6º e o 7º, do [secretário de Estado da Guerra], conde de 

Rio Pardo, [D. Diogo de Sousa] ao [secretário de Estado dos Negócios da 

Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], 

um, solicitando autorização para destinar à repartição da Marinha, o azeite que 

tinha sido doado ao Estado, no Algarve, por Sebastião Alexandre da Gama Lobo 

e pelos juizes do Julgado de Bucelas; outro, sobre as ordens a serem dadas para 

que as embarcações dessem as devidas salvas em razão do decreto que 

proclamava D. Miguel como rei; o último, sobre a concessão de passaportes aos 

emigrados espanhóis que desejassem voltar ao seu país.  
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25-  1824, Setembro, 15, [Lisboa]. 

AVISO do marquês estribeiro-mor, [marquês de Marialva, D. Diogo José Vito de 

Meneses Noronha Coutinho], ao [secretário de Estado da Guerra, interino da 

Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra, 

[Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], transmitindo ordem real relativa 

à ordem dada ao arcebispo de Évora para que cumprisse exatamente o decreto 

real a favor do conde da Cunha [Antônio Álvares da Cunha]. 
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26-  1826, Julho, 27 - Agosto, 1º, Colares, Lisboa, Torres Vedras, [Lisboa]. 

PROCURAÇÕES (8) passadas a terceiros por José Joaquim Xavier de Brito, 

Gervásio José Pacheco de Valadares, José Manuel Plácido de Moraes, Joaquim 

José Cavalcanti de Albuquerque Lins, Manuel Norberto da Silva César, Jerônimo 

João Batista Ribeiro, Vicente José Maria de Sales Ribeiro e Felipe da Ribeira 

Gameiro de Mendonça Peçanha para que eles jurassem, em seu nome, na sua 

impossibilidade, a Carta Constitucional dada pelo rei [D. Pedro IV].  
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27-  [ant. 1826, Agosto, 13] 

REQUERIMENTO do carpinteiro de obra branca, móveis e sombragens, João 

Nepomuceno, à princesa regente [D. Isabel Maria], solicitando ser admitido em 

algum dos arsenais reais de Lisboa. 
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28-  [1828?] - 1832, Março, 17, Setúbal. 

REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. Miguel], o 1º, de Henrique Gomes da Silva 

Pinheiro solicitando ser juiz de fora de Ourém, de Vila Viçosa ou de Castanheira; 

o 2º, do furriel da 3aª companhia do batalhão de voluntários realistas da vila de 

Setúbal, Joaquim José Pereira da Silva, solicitando o cargo de feitor dos cortes de 

madeira e pinhais de Alcácer do Sal e [...].  

Anexo: requerimentos. 
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29-  1829, Janeiro, 2 -Agosto, 22 

OFÍCIOS (87) do capitão ajudante da Torre de Belém, José Rebelo Palhares ao 

[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José 

Antônio de Oliveira Leite de Barros], enviados aproximadamente a cada 3 ou 4 

dias, contendo a relação das embarcações que entraram no rio Tejo, seus tipos e 

denominações, nomes de seus respectivos comandantes, relatando também o 

porto de onde vieram, os dias em que estiveram em rota, o número de 

passageiros e um resumo da carga que traziam. 
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30-  1829, Janeiro, 23 - Dezembro, 7 [Lisboa] Lisboa 

OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o 1º, do [secretário 

interino de estado dos Negócios Eclesiásticos e Justiça], Luís de Paula Furtado de 

Castro do Rio de Mendonça, solicitando a resposta ao seu ofício no qual tratava 

dos presídios da Trafaria ou Porto Franco; o 2º, do [secretário de Estado dos 

Negócios Estrangeiros], visconde de Barbacena, [Francisco Furtado de Castro do 

Rio de Mendonça e Faro] remetendo a relação do trem do parque de artilharia 

que deveria acompanhar a força expedicionária destinada às Ilhas; o 3º, 4º e o 5º, 

do [secretário de Estado da Guerra], conde de São Lourenço, [Antônio José de 

Melo e Silva César e Meneses], relativos à escolta que acompanharia os espanhóis 

que voltavam a seu país, seus passaportes e a nau São Sebastião que os 

conduziria; o 6º, de Frederico Luís Guilherme Varnhagen sobre o envio dos 

papéis da devassa que tinha feito contra ele ao fiscal da repartição, conselheiro 

Leitão, afirmando que este encontrara tanta incoerência, que deveria ser feito um 

novo processo. 
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31-  1829, Março, 4 – 1832, Setembro, 9 

AVISOS (4), sendo 3 do [secretário de Estado da guerra], conde de Barbacena, 

[Francisco Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro] e o último, do 

[secretário de Estado da Guerra], conde de São Lourenço, [Antônio José de Melo 

e Silva César e Meneses], ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino e da 

Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], 

transmitindo ordens reais, o 1º, para que o capitão do exército, capitão João 

Muniz Corte Real se apresentasse às ordens do coronel José Antônio de Azevedo 

lemos, comandante da força expedicionária que estava para partir; o 2º, para que 

se aumentasse a guarnição da Torre de São Lourenço da Barra; o 3º (minuta), 

para que o engenheiro fiscal das obras públicas mandasse "apedralhadores” para 

as obras das baterias que se estava construindo no Terreiro do Paço e no Cais do 

Sodré; o 4º, autorizando a saída do porto de Lisboa dos barcos de pesca do 

Algarve que se achavam surtas no rio Tejo.  
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32-  1830, Janeiro, 16 - Março, 1, Setúbal. 

OFÍCIOS (5) do major comandante Vicente Ferreira de Saldanha ao [secretário de 

Estado dos Negócios do Reino e da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José 

Antônio de Oliveira Leite de Barros], todos remetendo mapas contendo as 

relações dos navios e das embarcações mercantes que entraram no porto de 

Setúbal, designando-se os tipos e nomes das embarcações, nação e porto de onde 

vieram; tipo de carga e pessoas a quem se destinam.  

Anexo: mapas. 
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33-  1830, Janeiro, 30 - Fevereiro, 5, Lisboa. 

OFÍCIOS (3) do intendente geral de Polícia, Antônio Germano da Veiga, ao 

[secretário de Estado dos Negócios do Reino e da Marinha e Ultramar], conde de 

Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o 1º, transmitindo a notícia, 

enviada pelo juiz de fora de Viana, do naufrágio do iate Primavera; o 2º, sobre o 

requerimento de Manuel Maria Ferreira da Silva que pretendia uma mesa, pelo 

cofre daquela intendência, para concluir na universidade seus estudos jurídicos; 

o 3º, transmitindo a notícia, enviada pelo juiz de fora de Peniche, do naufrágio do 

navio inglês Margaret.  

Anexo: ofício (cópia de parágrafo), ofícios (cópias). 
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34-  1830, Fevereiro, 12 - Novembro, 3, Lisboa 

OFÍCIOS (3) e CARTA do desembargador que serve de chanceler e de regedor, 

Antônio José Guião, sendo o 1º ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino e 

da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de 

Barros], sobre o acórdão relativo ao degredo para Cabo Verde de Francisco José 

Rodrigues; o 2º, ao [ministro assistente ao Despacho], duque de Cadaval, [D. 

Nuno Caetano Álvares Pereira de Melo], sobre a transferência para o presídio da 

Cova da Moura de presos do Limoeiro para ali serem tratados da sarna; o 3º, 

sobre a nomeação do desembargador Joaquim Savaiva da Costa Pereira de 

[Refoios...] para juiz adjunto do Real Conselho da Marinha; e a carta ao rei [D. 

Miguel] sobre o requerimento dos condenados a degredo, Daniel Antônio 

Cardoso, Francisco Roberto Gomes de Carvalho e José Fermino Craveiro que 

solicitavam cumprir a metade de seu tempo de degredo e depois continuar no 

serviço das armas.  

Anexo: ofícios, aviso, lembrete, requerimentos. 
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35-  1830, Março, 31 - Dezembro, 31, Setúbal. 

OFÍCIOS (16) do major comandante Vicente Ferreira de Saldanha ao [ministro 

assistente ao Despacho], duque de Cadaval, [D. Nuno Caetano Álvares Pereira 

de Melo], remetendo mapas contendo as relações dos navios e das embarcações 

mercantes que entraram no porto de Setúbal, designando-se os tipos e nomes das 

embarcações, nação e porto de onde vieram; tipo de carga e pessoas a quem se 

destinam.  

Anexo: mapas. 
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36-  �1830, Junho, 12 - Dezembro, 17, Lisboa. 

OFÍCIOS (10) do intendente da Polícia, Antônio Germano da Veiga, ao [ministro 

assistente ao Despacho], duque de Cadaval, [D. Nuno Caetano Álvares Pereira 

de Melo] o 1º, sobre a acusação ao padre capelão da igreja de Nossa Senhora do 

Cabo Espichel de haver roubado os ornatos daquela igreja; o 2º e o 4º, sobre as 

brigas entre os mestres das embarcações portuguesas e os guardas espanhóis em 

Vila Real de Santo Antônio; o 3º, sobre a briga entre 2 alunos na saída das aulas 

da Academia Real da Marinha; o 5º, sobre o requerimento de Jerônimo Martins 

Pamplona solicitando que se levasse em conta a sua boa conduta; o 6º, sobre os 

problemas com o passaporte de Joaquim da Rocha, vindo do Rio de Janeiro; o 7º, 

sobre o julgamento do preso João Pedro de Miranda, cujo resultado dependeria 

de se julgar o aprisionamento do navio inglês Margaret como má ou boa presa; o 

8º, sobre o processo contra o operário do Arsenal Real da Marinha Mateus do 

Nascimento que teria incitado outro operário, Manuel da Mata, a não ir 

trabalhar; o 9º, sobre o requerimento de um dos filhos do chefe de esquadra 

reformado, Antônio Pio dos Santos, recolhido na Real Casa Pia, juntamente com 

seu irmão, que alegavam que, agora, sua mãe necessitava deles, por morte de seu 

pai; o 10º, sobre o processo de Antônio Figueiredo Barros Henriques que deveria 

cumprir pena numa das praças do Reino e não para a Ilha da Madeira.  

Anexo: certidões, informações, ofícios (cópias), lembretes, avisos (cópias); 
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37-  1830, Junho, 21 - Outubro, 24, Tavira, Lisboa, Londres. 

OFÍCIOS (9), os 2 primeiros, do [governador de armas do Algarve], visconde de 

Molelos, brigadeiro [Francisco de Paula Vieira da Silva Tovar], ao [ministro 

assistente ao Despacho], duque de Cadaval, [D. Nuno Caetano Álvares Pereira 

de Melo], o 1º, sobre as medidas adotadas pela Junta da Saúde de Cádis, 

enviadas pelo cônsul português naquela cidade espanhola; o 2º, encaminhando o 

requerimento do 1º tenente comandante da esquadrilha, Feliciano José Matias no 

qual comunicava as atividades da sua esquadrilha contra as embarcações 

espanholas não autorizadas e noticiava que o contrabando na costa do Algarve 

estava quase extinto; os demais ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino e 

da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de 

Barros], o 3º e o 9º, do chefe de esquadrilha e intendente da Marinha, José 

Joaquim da Rosa Coelho, um, acusando o recebimento de aviso e cópia de 

decreto; outro, encaminhando ofício de D. Pedro José de Lancastre; o 4º, de 

Manuel de Sousa Ramos [do Real Corpo de Engenheiros?], comunicando o início 

das atividades do Telégrafo provisório no castelo de São Jorge; o 5º, do capitão 

tenente comandante Ladislau Benevenuto dos Santos comunicando 

acontecimentos que notara em uma fragata francesa que estava junto ao porto; o 

6º, de José Bernardo de Lacerda cobrando um despacho a seu favor que 

aguardava há muito tempo; o 7º, do [secretário de Estado dos Negócios 

Estrangeiros] visconde de Santarém [Manuel Francisco de Barros e Sousa 

Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa], sobre as embarcações portuguesas 

que se achavam em Brest; o 8º, do [secretário de Estado dos Negócios 

Estrangeiros], visconde de Barbacena, [Francisco Furtado de Castro do Rio de 

Mendonça e Faro], encaminhando ofício do governador da praça de Peniche 

sobre o capitão João Simões Guisado. 

Anexo: informação, jornal, ofícios; obs.: documento em espanhol; doc. Impresso. 
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38-  �1830, Junho, 26 

INFORMAÇÃO extraída do jornal Brasileiro Imparcial sobre a apresentação do 

embaixador de Portugal no Brasil, conde de Sabugal, [José Antônio da Silva 

César e Meneses] ao imperador [do Brasil, D. Pedro I]. 
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39-  1830, Julho, 24 – Setembro, 18 Trafaria 

MAPAS (14) do estado dos empregados e dos presos no Presídio da Trafaria, 

trazendo números dos soldados sãos, dos doentes no quartel, dos de enfermaria, 

dos de hospital e os presos classificados por tipo de sentença. 
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40-  [1830] 

RELAÇÃO das madeiras de construção pertencentes a Felipe Neri e a João 

Gonçalves Marques, que se encontram no estaleiro de Felipe Neri. 
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41-  [1831] 

MEMÓRIA na qual se faz um paralelo entre o custo de um “costal” (fardo) de 

linho cânhamo asedado de Damão e o custo de um costal do mesmo linho da 

Rússia, por asedar.  
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42-  1832, Janeiro, 3 - Setembro, 4, Lisboa. 

OFÍCIOS (7) ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino e da Marinha e 

Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o 1º, do 

[almoxarife dos armazéns da Marinha], Vicente Ferreira Duarte. Comunicando 

que o ferro pertencente ao rebelde José Ferreira Borges, trazido pela galeota 

Hanoveriano Henriens Evehard, que ele recebera ordens para retirar da 

alfândega Grande, já tinha sido entregue a Paulo Jorge e Filhos; o 2º, do [ministro 

assistente ao Despacho], duque de Cadaval, [D. Nuno Caetano Álvares Pereira 

de Melo], encaminhando requerimento dos mestres e companhia das rascas 

(embarcações de pesca) da Ericeira solicitando isenção de registro no porto de 

Lisboa e autorização para pescarem na costa de Setúbal; o 3º, sobre uma patrulha 

volante ter encontrado papéis revolucionários e subversivos; o 4º, de Manuel José 

Maria de do Castelo (?) expondo os resultados da conferência com o comandante 

das forças inglesas; o 5º, do [secretário interino da Secretaria de Estado dos 

Negócios Eclesiásticos e de Justiça], Luís de Paula Furtado de Castro do Rio de 

Mendonça, encaminhando ofício do juiz de fora de Ovar, Antônio José de Sousa 

Pinto Basto, referente às 5 embarcações que os rebeldes tinham armado em 

guerra no rio Douro; o 6º, do chefe de esquadrilha e intendente da Marinha, José 

Joaquim da Rosa Coelho, enviando um documento impresso da autoria de D. 

Pedro, duque de Bragança, afirmando que ele seria objeto de muita pesquisa da 

Polícia; o 7º, do encarregado dos vinhos, Manuel Antônio Serra, sobre a 

necessidade de reformas das janelas.  

Anexo: requerimento, relação; ofício, jornal; obs.: doc. impresso. 

Obs.: Luís de Paula Furtado de Castro do Rio de Mendonça foi funcionário 
integrante do partido miguelista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 42. 
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43-  1832, Setembro, 24 – 1833, Março, 15, [Lisboa], Faro, Lisboa, Vigo. 

OFÍCIOS (7) ao [secretário de Estado dos Negócios do Reino e da Marinha e 

Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o 1º, do 

chefe de esquadrilha e intendente da Marinha, José Joaquim da Rosa Coelho, 

encaminhando a relação das despesas feitas pelo Sr. Lizoire, que fabricou as 

bombas incendiárias, na Hospedaria de Francesco Borraz; , o 2º, de José de 

Boaventura S(...) de Moraes Sarmento a respeito das obras que estava fazendo na 

residência do desembargador corregedor o 3º, do comandante da esquadrilha do 

Algarve, 1º tenente Feliciano José Matias sobre os problemas que vinham 

acontecendo no Algarve entre realistas e rebeldes, na luta pelo trono entre D. 

Miguel e D. Pedro; o 4º, do intendente geral da Polícia, Joaquim Gomes da Silva 

Belford, encaminhando ofício juiz de fora de Setúbal sobre ama grande partida 

de trigo ali chegada que, vinda do Alcácer do Sal, era destinada aos negociantes 

ingleses Henrique Laidevey e Abraham Weleuse, o que poderia prejudicar o 

abastecimento do Exército; o 5º, do [ministro assistente ao Despacho], duque de 

Cadaval, [D. Nuno Caetano Álvares Pereira de Melo] encaminhando o ofício 

recebido do general de armas da Corte e Província, visconde de Peso da Régua, 

[Gaspar Teixeira de Magalhães Lacerda], sobre os insultos sofridos pelo juiz 

ordinário da vila de Alcochete da parte do sargento da Brigada Real da Marinha, 

José Antônio Pereira; o 6º, do [secretário interino de estado dos Negócios 

Eclesiásticos e Justiça], Luís de Paula Furtado de Castro do Rio de Mendonça, 

encaminhando o ofício do corregedor do crime do bairro de Belém, Gerardo 

Teles da Mota Cerveira, sobre o comportamento dos empregados da repartição 

do registro do porto de Lisboa; o 7º, do 1º tenente-generalcomandante da galera 

Ferreira, Antônio José de Carvalho, que achava no porto de Vigo, sobre os 

prisioneiros rebeldes que se encontravam a bordo.  

Anexo: relação, ofícios, lembrete, aviso. 

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 43. 

 
44-  1832, Dezembro, 6, Lisboa. 

MAPA, assinado pelo cirurgião mor do Exército, José Maria da Silva, do estado 

de saúde do paciente major Marcelino Pinto da Fonseca, feito em um formulário 

impresso datado de 3 de outubro de 1826. 

Obs.: doc. impresso em parte. 

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 44. 
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45-  1833, Abril, 20, Lisboa. 

PARECER do Senado da Câmara a respeito do pedido do proprietário encartado 

no ofício do 1º cirurgião da cidade de Lisboa, Pedro José da Silva Leitão, 

atualmente com avançada idade, solicitando a mercê de sobrevivência desse 

ofício para seu filho, João Porfirio da Silva Leitão. 

AHU_CU_Reino, Cx. 266, pasta 45. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 269 (1734-1831) 
N.º de pastas descritas: 61 
Assuntos: mercês, Casa de Bragança, Convento de Mafra, religiosos regulares, ministros 
letrados, oficiais do Conselho Ultramarino, comércio externo, comércio ultramarino, 
corsários, fronteiras americanas, cirurgiões, Casa da Índia, Conselho da Fazenda, capelães, 
exército, degredados, contratos do sal, contrato do subsídio da carne, contrabando, negócios 
consulares, arquitetura, minérios, inventos, Colégio dos Nobres, fortificações, trigo, 
naufrágios, pesca, mouros, saúde pública, correio-geral, Gazeta de Lisboa. 
 
1-  1734, Julho, 20 – 1746, Julho, 3, [Lisboa] 

ESCRITOS (3 minutas) do [Cardeal D. João da Mota e Silva], sendo o primeiro ao 
padre Martinho de Barros, sobre o procedimento a seguir em relação a uma galera 
holandesa recentemente chegada da Costa da Guiné e Ilha de São Tomé; o 
segundo e o terceiro, sem destinatários expressos, respectivamente sobre uma 
memória em que o Cardeal [José] Pereira [de Lacerda] defendia a sua jurisdição no 
caso dos frades bernardos do Algarves, e sobre o despacho pretendido pelo 
desembargador José Rebelo do Vadre, que pretendia um lugar de deputado da 
Mesa da Consciência [e Ordens] ou, alternativamente, uma correição cível. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 1. 
 

2-  1740, Outubro, 18, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Antônio 
Guedes Pereira, ao [conselheiro do Conselho Ultramarino] José de Carvalho e 
Abreu, ordenando o pagamento de trezentos e oitenta mil e quatrocentos réis a 
Manuel Ribeiro de Abreu, de acordo com informação prestada pelo corregedor do 
Crime da Rua Nova, Joaquim Rodrigues Santa Marta Soares. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 2. 
 

3-  1747, Dezembro, 14, Lisboa 
DECRETO (cópia) do rei [D. João V], esclarecendo a forma como o [corregedor do 
Crime do Bairro da Mouraria], Eusébio Tavares de Sequeira, deveria proceder no 
respeitante à avaliação das terras ocupadas pelas obras da igreja e do convento de 
Mafra. 
Anexos: carta régia (cópia) e aviso (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 3. 
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4-  1755, Abril, 16 – Maio, 2, Lisboa 
DECRETOS (8 minutas) do rei [D. José], sendo o primeiro para isentar o 
carpinteiro da Ribeira das Naus Antônio Rodrigues Pereira do pagamento de 
novos direitos; o segundo, permitindo que na ausência do guarda de Alfândega 
Antônio Pereira Camarate seu primo Isidoro Pereira Batista sirva em seu lugar; o 
terceiro, fazendo mercê do hábito de Cristo a Antônio Carvalho Raposo da 
Silveira, pelos serviços de seu tio, o sargento-mor de Infantaria João da Silveira; o 
quarto, aceitando petição do reposteiro Miguel Galhardo [Sepúlveda], e fazendo-
lhe mercê da propriedade do ofício de meirinho do Conselho Ultramarino; o 
quinto, ordenando ao Conselho da Fazenda a entrega de cento e vinte e mil reis ao 
tesouro da Mesa da Consciência e Ordens, para se despender na obra do 
Recolhimento do Castelo [de São Jorge, em Lisboa]; o sexto, concedendo faculdade 
de renúncia da propriedade de um ofício da Casa de Bragança a um irmão de 
Florência Maria da Natividade; o sétimo, remunerando serviços prestados pelo 
antigo sargento-mor de batalha e governador das praças de Albuquerque e Elvas, 
D. Bernardo de Fresneda e Melo, na pessoa de seu genro, Matias Lopes Lobo de 
Saldanha; e o oitavo, relativo a petição apresentada por João Vicente Pereira, 
determinando que todas as causas em que for parte o juiz da Alfândega do Porto 
corram pela Contadoria-mor da mesma cidade, julgando-se pelo contador da 
Fazenda. 
Obs.: duas das minutas encontram-se na mesma folha. Letras do punho do 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça 
Corte Real, e do procurador da Fazenda do Conselho Ultramarino, Gonçalo José 
da Silveira Preto. Sobre Antônio Carvalho Raposo da Silveira, ver PT-TT-
RGM/05/59388 e 59405. Sobe Miguel Galhardo Sepúlveda ver AHU_ACL_CU_089, 
Cx. 5, D. 493, entre outros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 4. 
 

5-  [ca. 1755] 
LEMBRETE sobre a necessidade de cobrir uma letra sacada de Amesterdã pelo 
[negociante] Domingos Luís da Costa, para um suprimento de madeiras para a 
Coroa. 
Obs.: datação pela nota lateral a lápis.  
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 5. 
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6-  1756, Janeiro, 9 – Julho, 1, [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) do [provedor dos Armazéns], José Joaquim de Larre, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, 
sendo o primeiro sobre a possibilidade do cônsul da Suécia mandar fazer biscoito 
na fábrica de Val de Zebro; o segundo, informando requerimento de João Estácio 
Munhoz, que desejava ser nomeado comissário da nau de comboio da frota do Rio 
de Janeiro; o terceiro, sobre o despacho de um conhecimento de Antônio José e seu 
filho José Antônio da Fonseca, relativo a um negócio na Bahia; o quarto, 
participando a necessidade de passaporte para o mestre do navio Nossa Senhora 
do Porto seguro, Custódio Francisco, poder seguir viagem para a Ilha da Madeira; 
o quinto, informando requerimento do primeiro piloto do número Joaquim Pereira 
Cordovil, que fora embarcado na fragata Nossa Senhora da Lampadosa para o Rio 
de Janeiro, acompanhara o general Gomes Freire de Andrade a Santa Catarina e 
participara das observações astronômicas relativas ao estabelecimento de 
fronteiras entre a América Portuguesa e América Espanhola; e o sexto, sobre 
requerimento do cirurgião [filósofo] José Antônio Rodrigues, que fora embarcado 
para o Rio de Janeiro na nau Nossa Senhora da Lampadosa e São Pedro. 
Anexos: avisos, requerimentos, certidões, informação e termo de desistência 
(cópia). Obs.: O terceiro encontra-se em mau estado. Para Joaquim Pereira 
Cordovil, ver também AHU_ACL_CU_017-01, Cx. 78, D. 18223-5 e 
AHU_ACL_CU_059, Cx. 1, D. 71. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 6. 
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7-  1756, Janeiro, 17 – Março, 13, [Lisboa] 
OFÍCIOS (11) do [provedor da Casa da Índia], Bernardo de Almada Castro e 
Noronha, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Diogo de 
Mendonça Corte Real, sendo o primeiro a respeito de requerimento do negociante 
britânico Tomás Branco, que se queixava de ser forçado a desocupar uns armazéns 
debaixo da Casa da Índia; o segundo, informando requerimento do mercador e 
regatão José Antônio de Oliveira, com queixa semelhante; o terceiro, sobre a 
necessidade de fornecer fardetas aos soldados voluntários e presos de levas que 
assentassem praça na Casa da Índia; o quarto, sobre o pagamento de marinheiros 
vindos do Estado da Índia; o quinto, remetendo relação de soldados voluntários 
com fiança; o sexto, sobre a forma como o Provincial da Companhia de Jesus se 
escusara a substituir um capelão nomeado para a galera São Tomé, destinada a 
Moçambique; o sétimo, dando conta da irregularidade com que o tenente Joaquim 
Félix conduzira um preso da nau da Índia Nossa Senhora de Monte Alegre; o 
oitavo, sobre a necessidade de se fazer uma barraca para a descarga do fato da 
gente da nau de guerra ultimamente chegada do Rio de Janeiro; o nono, 
respondendo a aviso para averiguar se era falecido Luís José, proprietário de um 
dos ofícios de guarda do número da Casa da Índia; o décimo, denunciando o mau 
procedimento do guarda-mor do consulado da saída e entrada da Casa da Índia; e 
o décimo primeiro, remetendo relação dos escrivães nomeados para a armada que 
iria à Índia. 
Anexos: requerimentos e relação. Obs.: para Bernardo de Almada Castro e 
Noronha, ver também AHU_ACL_CU_005, Cx. 130, D. 10120, e AHU_CU_Reino, 
Cx. 16, pasta 14, Cx. 27, pasta 3, e Cx. 355, pasta 11. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 7. 
 

8-  1756, Janeiro, 18, Lisboa 
OFÍCIO do [procurador da Fazenda do Ultramar], Gonçalo José da Silveira Preto, 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Diogo de 
Mendonça Corte Real, apreciando consulta da Mesa da Consciência e Ordens 
sobre os encargos de capelães assistentes no Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 8. 
 

9-  1756, Dezembro, 2, Lisboa 
OFÍCIO [provedor da Casa da Índia], Bernardo de Almada Castro e Noronha, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real, sobre requerimento do capitão-de-mar-e-guerra Antônio de 
Brito Sanches, que servira no Estado da Índia. 
Anexos: ofício e requerimento 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 9. 
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10-  [1762, Maio, Rio da Prata] 
CARTAS particulares (2), sendo a primeira ao [governador da Colônia do 
Sacramento], D. Vicente da Silva da Fonseca, e ambas sobre atividades militares 
contra os espanhóis de Buenos Aires. 
Obs.: a primeira parece ter sido enviada em conjunto com a carta particular 
AHU_ACL_CU_012, Cx. 6., D. 558; a segunda, com o ofício (minuta) da mesma 
série, Cx. 6, D. 561. Notar sobretudo a coincidência das dobras de papel. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 10. 
 

11-  1770, Fevereiro, 5, Ilhas [de Cabo Verde] 
OFÍCIO (cópia) do ouvidor geral auditor [de Cabo Verde], desembargador 
Dionísio Gonçalves Branco, ao governador [de Cabo Verde], Joaquim Salema de 
Saldanha Lobo, sobre a autoridade de que se achava investido. 
Obs.: ver também Documentos Avulsos de Cabo Verde, Cx. 31. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 11. 
 

12-  1770, Março, 4 – 1771, Dezembro, 26, [Madri] 
OFÍCIOS (2 cópias), sendo o primeiro, sem remetente declarado, sobre delitos de 
fé; e o segundo, do [presidente do Conselho de Castela e capitão general de 
Castela-a-Nova], Conde de Aranda, [Pedro Pablo Abarca de Bolea], a D. Francisco 
Rubio, sobre a redução do número de companhias de fuzileiros.  
Obs.: em espanhol. Pode haver dúvida na leitura do ano da segunda data; mas é 
improvável que se trate de 1777, porque nessa altura o conde de Aranda era 
embaixador em Paris e não se deveria ocupar do despacho de assuntos militares. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 12. 
 

13-  1770, Julho, 16 – 1774, Outubro, 4, Chaves 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sendo o primeiro do [tenente-general e inspetor geral 
das tropas da Repartição do Norte], S. Fraser, remetendo cópia de ofício enviado 
ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José de 
Carvalho e Melo], e um mapa das tropas que inspecionava; e os restantes de 
Roberto Wrey, remetendo mapas e extratos de munições, artilharia e víveres. 
Anexos: ofício (cópia) e mapa. 
Obs.: junto destes ofícios está também arrumado um mapa geral das tropas da 
Repartição do Norte, do mês de Setembro de 1772. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 13. 
 

14-  1773, Junho, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. José], sobre requerimento de 
Manuel de Vilas Boas, filho de Bernardo Vilas Boas e Domingas Francisca, para 
obter alvará da prorrogação de um tostão por dia, nas férias da Ribeira das Naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 14. 
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15-  1774, Outubro, 17 – 1777, Março, 5, Faro, Valença 
OFÍCIO (2) do [oficial militar] Ferrier ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro?], encaminhando, o primeiro, 
cópia da relação de pessoas que havia proposto ao rei [D. José] como oficiais de 
um novo regimento, e o segundo, a cópia de uma carta do marechal general. 
Obs.: o segundo, em mau estado, traz também uma cópia de outro ofício 
endereçado ao marechal general. Em inglês e em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 15. 
 

16-  1776, Setembro, 28 – 1778, Setembro, 15, Lisboa 
OFÍCIOS (2) e ESCRITO do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de 
Inglaterra], Robert Walpole, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sendo o primeiro com notícias da guerra de 
independência das Treze Províncias da América do Norte; o segundo, solicitando 
o despacho de matéria referente ao capitão Benjamin Buttell; e o terceiro, 
estranhando o tratamento dispensado em Lisboa ao corsário francês Vengeance, 
sob o comando do Chevalier Montezeau [ou Montazau]. 
Anexos: ofícios (extratos) e ofício (minuta). Documentos em inglês e em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 16. 
 

17-  1776, Outubro, 11, Hagenburg 
OFÍCIO do conde de Lippe, [Friedrich Wilhelm Ernst Shaumburg-Lippe], ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e 
Castro], remetendo papéis de doutrina militar por intermédio de um grupo de 
oficiais estrangeiros que viajavam para Portugal. 
Anexos: memórias. Obs.: uma das memórias anexas é a 3º seção das "Mémoires 
pour servir à l'art militaire defensif". O luto pode dever-se à morte da esposa, 
Maria Bárbara, princesa de Lippe-Biesterfield. Em inglês e francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 17. 
 

18-  1778, Fevereiro, 19 – 1782, Novembro, 29, [Lisboa] 
ESCRITOS (2), sendo o primeiro do [cônsul francês?], Brochiet, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre a 
entrada do navio comandado pelo Chevalier de Montazau no porto de Lisboa; e o 
segundo, do mesmo secretário de Estado ao [internúncio de Sua Santidade], 
[Monsenhor] Gaudencio Antonini, sobre a transferência de Quitéria Rita da 
Assunção, religiosa do Mosteiro de Santa Cruz de Vila Viçosa da Ordem de Santo 
Agostinho, para o Mosteiro de São Francisco. 
Anexo: escrito (tradução). Obs.: o primeiro em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 18. 
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19-  1779, Junho, 6 – 1790, Junho, 15, Londres, Cork, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) de negociante britânicos ou sedeados em Inglaterra, sendo o primeiro 
de Gaspar Morettz ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro, queixando-se da dívida deixada pelo [enviado 
extraordinário e ministro plenipotenciário] Francisco de Melo e Carvalho; o 
segundo, do [negociante] Patrick Goold ao [encarregado de negócios de Portugal 
no Reino Unido], [Cipriano Ribeiro] Freire, sobre o preço de mantimentos para 
Marinha da Coroa português; e o terceiro, de Hugh White, ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre o 
pagamento de obrigações relativas a negócios com o Estado da Índia. 
Anexo: ofício. Obs.: em inglês. O primeiro em mau estado, com algum prejuízo do 
texto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 19. 
 

20-  [ant. 1780, Fevereiro, 27] – [ant. 1789, Novembro, 24] 
REQUERIMENTOS (8) à rainha [D. Maria I], sendo o primeiro de D. Maria 
Eufrásia Pécia e Espinela, viúva de João Gualberto de Avelar, da Vila de Torres 
Novas, rogando a soltura de seu filho, Antônio Pimenta, injustamente acusado de 
ladrão, com sentença de degredo para a Índia; o segundo, de frei Bernardo de 
Cever, da Província da Soledade, solicitando ser substituído na missão que seu 
Provincial lhe destinara nas Ilhas de Cabo Verde; o terceiro, do recebedor do 
almoxarifado do Reguengo de Sacavém, Manuel Tomé da Silva, cavaleiro professo 
na Ordem de Cristo, para passar a receber um ordenado correspondente ao grande 
trabalho e despesa a que obriga o seu ofício; o quarto, do ajudante do número do 
terço de auxiliares de Vermoim e Faria, do termo de Barcelos, Estêvão da Costa 
Pimenta, solicitando a repreensão do padre Miguel Lopes, com que mantinha 
grandes demandas; o quinto, do cadete do regimento de Castelo Branco, Miguel 
Luís da Silva e Ataíde, fidalgo da Casa Real, rogando promoção ao posto de alferes 
da 8ª companhia, que se achava vago pela mercê que ultimamente tivera Manuel 
Inácio Martins Pamplona; o sexto, de [Antônio Coelho de Sampaio], para ter 
provisão de procurador do contrato do Sal da América na cidade do Porto; o 
sétimo, de Domingos Rodrigues Correia, natural da freguesia de Santiago de 
Gavião, termo de Barcelos, arcebispado de Braga, que servira como escrivão do 
cível de Lisboa, bem como de escrivão das décimas das freguesias do Santíssimo 
Sacramento e de Santa Maria Madalena da mesma cidade, solicitando a mercê da 
propriedade do ofício de escrivão do público, judicial e notas de Vila Nova de 
Famalicão; e o oitavo, de Gonçalo de Mendonça, solicitando remuneração pelos 
serviços que seu irmão, João de Mendonça, fizera na América. 
Anexos: instrumento de justificação, ofício, carta, certidões, requerimentos, 
atestado, bilhete, escritos e lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 20. 
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21-  [1780] – 1782, Janeiro, 3, [Lisboa] 
RECIBOS, RELAÇÕES DE DESPESAS e FATURAS (22) da Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 21. 
 

22-  1780, Março, 17 – 1788, Novembro, 13, [Aldeia Galega], Lisboa 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], sendo o primeiro do juiz de fora [de Aldeia Galega], 
Antônio Rodrigues Frade, informando petição do meirinho da Intendência dos 
Reais Caminhos Manuel Luís Correia; e o segundo, do desembargador dos 
agravos Antônio Joaquim de Pina Manique, dando conta do contrabando 
cometido pela chalupa inglesa Fanny. 
Anexos: requerimento e certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 22. 
 

23-  1781, Agosto, [12], Lisboa 
PROVISÃO (cópia) da rainha [D. Maria I], ordenando que a Junta da Fazenda da 
capitania de Pernambuco responda às denúncias de desordem no contrato do 
subsídio da carne da cidade da Paraíba. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 23. 
 

24-  1785, Junho, 5, Buarcos 
ESCRITO de José Nunes de Figueiredo ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre a andamento de trabalhos 
hidráulicos de que estava encarregado. 
Anexo: informação. 
Obs.: tinha capilha que indicava pertença ao antigo maço 25, Nº 2731. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 24. 
 

25-  1786, Julho, 12 – 1789, Outubro, 1, Rouen, Londres 
OFÍCIOS (2) (1 extrato), sendo o primeiro do [cônsul de Portugal em Rouen, 
Francis Palyard?], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro, interinamente encarregado do despacho dos Negócios 
Estrangeiros], solicitando permissão para se recolher a Lisboa; e o segundo, 
relatando audiência concedida pelo rei [de Inglaterra] a Monsieur de Joinville.  
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 25. 
 

26-  1788, Abril, Roma 
CARTA do Prepósito Geral dos Carmelitas, frei João Evangelista de Santa Maria, à 
rainha D. Maria I, referindo as deliberações do Capítulo Geral da Ordem.  
Obs.: documento em latim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 26. 
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27-  1788, Maio, 15 – 1789, Outubro, 19, Madri, Paris 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], sendo o primeiro do [banqueiro] Louis de Timoni 
através do conde Gika, sobre o estabelecimento de uma aliança com o Império 
Otomano; e o segundo, do arquitecto P. Bernard, queixando-se da falta de palavra 
do embaixador de Portugal, [D. Vicente de] Sousa [Coutinho], e rogando a 
intervenção do referido secretário de Estado.  
Anexo: lembrete. Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 27. 
 

28-  1788, Junho, 20 – Setembro, 2, São Petersburgo, Lisboa 
ESCRITOS (2) e OFÍCIO sobre relações diplomáticas e comerciais com a Rússia, 
sendo o primeiro de Miguel Setáro ao brigadeiro Bartolomeu da Costa, sobre a 
remessa de amostras de pólvora; o segundo, de Mr. Frosmann, encarregado de 
negócios da Rússia em Lisboa, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, comunicando sucessos das forças navais da 
czarina; e o terceiro, elogiando a conduta do antigo cônsul geral português em São 
Petersburgo. 
Anexo: ofício (extrato). Obs.: a maior parte em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 28. 
 

29-  1789, Janeiro, 30 – Dezembro, 25, Versalhes, Londres, Copenhague 
CARTAS particulares (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sendo a primeira de Monsieur de 
Bombelles, lembrando a pendência do caso de Monsieur de Chermont; a segunda, 
de [Richard] Howe, [barão de Howe], recomendado o seu genro, conde de 
Altamont, [John Denis Browen], e sua mulher, [Lady Louisa Catherine Howe], que 
se deslocavam a Portugal por motivos de saúde; e a terceira, de Antônio Cardoso 
Monteiro e José Antônio de Couto, enviando parabéns pelos anos do secretário. 
Obs.: a primeira em francês; a segunda em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 29. 
 

30-  1789, Novembro, 21 – 1790, Julho, 3, Gênova 
OFÍCIOS (12) do [cônsul geral em Gênova], João Piaggio, ao ministro 
plenipotenciário em Roma, João de Almeida de Melo e Castro, sobre o trânsito de 
navios, amostras de minérios, açúcar americano (do Brasil e das Antilhas), 
negócios eclesiásticos e novidades da corte de Lisboa. 
Anexos: conhecimentos (sobre impressos) e relação. 
Obs.: ver também AHU_CU_Reino, Cx. 17-A, pastas 9 e 14. Para o cargo de João 
Piaggio, [POST. ]-TT-RGM/06/144043. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 30. 
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31-  1790, Janeiro, 2 – Março, 6, São Petersburgo, Berlim, Veneza 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e castro, sendo o primeiro do [ministro plenipotenciário de 
Portugal na Rússia], Francisco José de Horta Machado, encaminhando proposta de 
um [inventor] inglês, para estabelecer na Cordoaria de Lisboa uma máquina de 
torcer cabos; o segundo, do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de 
Portugal na Prússia], D. Alexandre de Sousa e Holstein, acusando o recebimento 
de uma encomenda para o príncipe Fernando; e o terceiro, de [Francis] de 
Cattaneo, pai de três crianças de tenra idade, implorando a proteção do referido 
secretário. 
Anexo: memória. Obs.: o último ofício está em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 31. 
 

32-  1790, Fevereiro, 10 – Maio, 27, Lisboa 
ESCRITOS (2) do embaixador de França em Lisboa, conde de Chalon, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sendo o primeiro para secundar as razões de queixa do Guardião dos 
capuchinhos franceses; e o segundo, solicitando a entrega de papéis requeridos 
pelo capitão de um navio francês naufragado na costa do Brasil. 
Obs.: em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 32. 
 

33-  1790, Abril, 30 
ESCRITO do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de Inglaterra], 
Robert Walpole, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, solicitando os seus bons ofícios para o reabastecimento 
e o pronto despacho de um navio que levava para Londres notícias da esquadra 
britânica no Mediterrâneo. 
Obs.: em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 33. 
 

34-  1790, Novembro, 15 – 30, [Lisboa] 
AVISO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, a João Rodrigues Vilar, ordenando a entrega de prata e 
louça ao brigadeiro Jaques Filipe Landerset, que ia em missão a Marrocos;  
e ESCRITO de Josef Caamaño ao mesmo secretário de Estado, desculpando-se por 
não poder ir ao seu encontro, na sequência do recado que lhe fora transmitido pelo 
[brigadeiro] Landerset. 
Obs.: o segundo, em espanhol. Para João Rodrigues Vilar, ver também 
AHU_ACL_CU_005, Cx. 188, D. 13852, e AHU_ACL_CU_023-01, CX. 37, D. 3115. 
Para a partida de Landerset, ver também AHU_CU_Reino, Cx. 25, pasta 30. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 34. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

35-  1792, Novembro, 12, [Lisboa] 
PORTARIA do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro, nomeando Augusto Molloy oficial supranumerário da 
sua Secretaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 35. 
 

36-  1795, Maio, 15, Londres 
CARTAS particulares (2 minutas) do [secretário do enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciário de Portugal na Inglaterra, D. João de Almeida de Melo e 
Castro?], referindo despesas com saúde e despacho marítimo de mercadorias. 
Obs.: em inglês. Ver também AHU_CU_Reino, Cx. 260. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 36. 
 

37-  [post. 1800, Março, 27] – [post. 1804, Janeiro, 20] 
REQUERIMENTOS (2) ao príncipe regente, [D. João], sendo o primeiro do 
sargento Antônio Inácio Caiola solicitando licença para frequentar os estudos de 
Matemática da Real Academia do Colégio dos Nobres, e o segundo, de Antônio 
Batista da Silva Bastos, para ser embarcado no primeiro navio que se aprestasse. 
Anexos: atestados, lembrete. Obs.: no primeiro, um dos atestados tem lacre com 
monograma de Caetano José Vaz Parreiras, cavaleiro professo da Ordem de Avis. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 37. 
 

38-  1801, Janeiro, 5 – Abril, 30, Porto 
OFÍCIOS (4) do superintendente da Marinha Real e desembargador dos agravos 
da Casa da Suplicação, corregedor e provedor da comarca do Porto, Francisco de 
Almada e Mendonça, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo o primeiro para encaminhar 
requerimento do negociante Manuel José de Araújo e mais proprietários do navio 
Nossa Senhora Madre de Deus, solicitando a graça de levarem o dito navio 
armado em guerra; o segundo, encaminhando requerimento do negociante Tomás 
da Rocha Pinto, para poder levar, armados em guerra, ao Rio de Janeiro, o navio 
Lusitânia e o bergantim Temível; o terceiro, dando conta do naufrágio de quatro 
navios, dois portugueses e dois ingleses; e o quarto, informando a averiguação 
contra falsificadores de papel moeda, de que haviam resultado as detenções de 
Domingos Sarmento e frei Antônio Coutinho.   
Anexos: lembretes e cartas régias (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 38. 
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39-  1801, Janeiro, 12 – Março, 21, Porto 
OFÍCIOS (2) do [governador da cidade do Porto], Pedro de Melo Breyner, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho], sendo o primeiro para encaminhar cópia de ofício sobre leva para a 
Índia; e o segundo, informando requerimento dos presos Manuel e Joaquim 
Borges Beleza, com sentença de degredo, que pretendiam obter o que lhe cabiam 
da herança de sua mãe, D. Gerturdes Beleza. 
Anexo: ofício (cópia), lembrete e requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 39. 
 

40-  1801, Janeiro, 16 – Junho, 7, Setúbal, Elvas, Bragança, Viana, Ponte da Barca 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo o primeiro do juiz da Alfândega de Setúbal, 
Luís José Godinho de Sousa Tavares, comunicando resultado de averiguação 
relativa aos bergantins nacionais Pensamento Feliz e Vencedor; o segundo, de José 
Bento Travassos da Silveira e Araújo, agradecendo a comissão de que ficava 
encarregado e dando conta das diligências que fizera para conduzir para o 
Terreiro de Lisboa trigos de Espanha; o terceiro, do [governador das armas da 
província de Trás-os-Montes], Manuel Jorge Gomes de Sepúlveda, com parabéns 
pela nomeação para presidente do Erário; o quarto, do [tenente-generalde Viana], 
Gonçalo Pereira Caldas, dando conta das averiguações a que procedera, em 
consequência da notícia de se haverem feito represálias a navios portugueses que 
se achavam na Galiza; o quinto, do [corregedor] Frederico de Almada Correia, 
sobre provimentos do exército.  
Anexos: certidões, lembrete, ofício (cópia), ofício e auto de diligência (cópia). 
Obs.: para a identificação de Manuel Jorge Gomes de Sepúlveda, também referido 
em AHU_ACL_CU_019, Cx. 4, D. 351, ver AHU_ACL_CU_035, Cx. 7, D. 581 e 582. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 40. 
 

41-  1801, Fevereiro, 20, Torres Vedras 
OFÍCIO (cópia) do juiz de fora de Torres Vedras, José Pedro Quintela, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, sobre o naufrágio do navio inglês London, na Praia Formosa, em 
Rendide. 
Anexos: relação, públicas formas, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 41. 
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42-  1801, Março, 20 – Abril, 9, Viana 
OFÍCIOS (4) do [fornecedor das embarcações de guerra da Coroa no porto de 
Viana], José de Araújo, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, encaminhando, o primeiro, produto de 
pesca, como presente; o segundo, informando da inatividade do corsário Costela, 
comandado pelo 1º tenente Carlos José de Araújo Santos; o terceiro, desejando Boa 
Páscoa; e o quarto, solicitando conservar ao seu serviço o sargento José Antônio de 
Oliveira, além de elogiar a atividade de uma fragata real destinada a cruzar a 
costa. 
Obs.: no primeiro, há nota de despacho do secretário de Estado, mandando 
repreender severamente o remetente, por ser público que na sua casa não entrava 
"de modo algum [...] prezente de qualquer especie grande ou pequeno". 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 42. 
 

43-  1801, Junho, 26 – Novembro, 20, Viana, Porto, Lisboa 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses], sendo o primeiro de 
João Ribeiro de Sousa, dando os parabéns pela nomeação do destinatário e 
relembrando a necessidade de tomar providência em relação ao caso do iate 
Costela; o segundo, do superintendente da Marinha Real, Francisco de Almada e 
Mendonça, sobre vistoria realizada à escuna portuguesa São Pedro e Harmonia, 
procedente de São Sebastião de Biscaia; o terceiro, do juiz de fora de Torres 
Vedras, José Pedro Quintela, sobre os efeitos do navio Londres [ou London], 
recentemente naufragado; e o quarto, do [governador da cidade do Porto], Pedro 
de Melo Breyner, sobre o desembaraço das cadeias e a remessa de réus 
condenados para a Índia. 
Anexos: lembretes e ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 43. 
 

44-  1801, Outubro, 23 – Dezembro, 11, Montemor-o-Novo, Santiago de Cacém, Vila 
Viçosa 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses], do juiz de fora [de 
Montemor-o-Novo] Antônio Manuel Borges da Silva, sobre o caso de Jerônimo 
Lourenço, cúmplice dos crimes de roubo, aleivosia e motim, que pretendia ser 
julgado como desertor; o segundo, do juiz de fora [de Santiago de Cacém], José 
Firmino da Silva Giraldes, apontando a possibilidade do plantio de pinheiros em 
espaços baldios do concelho de Sines; e o terceiro, do [governador das armas do 
Alentejo], Fernando da Costa de Ataíde [e] Teive [de Sousa Coutinho], 
comunicando terem sido expedidas ordens de observância de quarentena a 
pessoas e efeitos oriundos de Espanha. 
Anexos: lembrete e instrumento em pública forma. 
Obs.: para a identificação do terceiro remetente, que também foi governador do 
Pará, ver http://www.gremiolusitano.eu/page_id=77. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 44. 
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45-  [ant. 1807, Abril, 24] – [post. 1808, Novembro, 12] 
REQUERIMENTOS (5) ao príncipe regente, [D. João], sendo o primeiro de Manuel 
Mendes Basto, provido no posto de capitão da segunda companhia do Regimento 
de Cavalaria de Milícias da comarca de Ouro Preto, solicitando patente de 
confirmação do Conselho Ultramar, apesar de ultrapassado o prazo regular; o 
segundo, de Antônio José Garcia, rogando permissão de viagem para o iate Nossa 
Senhora do Carmo e Almas, que carregara com fruta, com destino ao norte da 
Europa; o terceiro, do capitão-de-mar-e-guerra e secretário do Conselho do 
Almirantado, Antônio Pires Álvares de Miranda, para que o seu neto, Cláudio José 
Lobato Pires, seja nomeado voluntário da fragata Andorinha; o quarto, do 
cirurgião aprovado pela Real Junta do Protomedicato e primeiro da Armada Real, 
Antônio Pedro Brás e Lima, para ser provido no lugar de cirurgião-mor de um dos 
novos batalhões; e o quinto, do bacharel e militar Antônio da Costa Freire 
Caldeira, rogando poder tirar doze milheiros de foros de faxina dos Pinhais da 
Azambuja, para poder concluir a sua formatura. 
Anexos: requerimentos, lembretes, certidões, carta particular e atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 45. 
 

46-  [1807] – [1809] 
REQUERIMENTOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], sendo o primeiro solicitando a nomeação do 1º tenente Manuel Joaquim 
Delduque para segundo comandante da charrua Princesa Real; o segundo, dos 
mestres, contramestres e equipagem dos iates das madeiras de São Martinho e São 
Pedro, rogando serem pagos; o terceiro, dos mouros prisioneiros oriundos de 
Tripoli, para terem fato com que se vestir; e o quarto, do oficial do Conselho da 
Fazenda André Xavier da Silva Cabral, rogando a mercê de admissão de seus dois 
filhos no corpo da Brigada de Soldados Nobres. 
Anexos: lembretes e requerimento. 
Obs.: datados pelas notas a lápis nos cantos superiores esquerdos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 46. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

47-  [post. 1808, Outubro] – [ant. 1809, Setembro] 
REQUERIMENTOS (12) ao príncipe regente, [D. João], sendo o primeiro do aulista 
do curso da Real Junta do Comércio, Antônio Francisco Xavier de Almeida e Brito, 
que estivera esperançado de um lugar de oficial supranumerário da Secretaria do 
Almirantado, solicitando a praça de sargento de mar e guerra, e licença para 
frequentar os estudos próprios desse serviço; o segundo, do cirurgião anatômico 
Antônio José Gonçalves do Carmo, solicitando o lugar de cirurgião mor da 
Brigada Real da Marinha; o terceiro, do mestre de escuna Antônio da Silva Neto, 
para poder ir buscar outra carga de trigo ao porto de Lagos; o quarto, dos 
negociantes Antônio José da Mota e José Antônio Gonçalves e Cardoso, solicitando 
o empréstimo de peças de artilharia para defenderem dos piratas o seu navio São 
Francisco Xavier; o quinto, dos negociantes Antônio Martins Pedra e filho, para 
poderem armar um navio à sua custa; o sexto, do negociante Antônio Nunes 
Ribeiro, solicitando a restituição de certa quantidade de ferro que se tinha 
apreendido; o sétimo, do capitão das ordenanças da vila de São Martinho, 
Agostinho José Salazar, rogando provimento no lugar da administração da 
Inspeção das Madeiras do porto da dita vila; o oitavo, do negociante Antônio José 
dos Santos Miranda, rogando a restituição de certa quantidade de ferro; o nono, do 
preso Antônio Martins Guerreiro, que havia tido o seu degredo comutado do Pará 
para Castro Marim, solicitando transferência para a Cadeia do Limoeiro; o décimo, 
do serrador Antônio de Amorim, para ser pago do que se lhe devia; o décimo 
primeiro, do comissário Alberto Dornelas, solicitando ser nomeado para servir na 
primeira embarcação que se apronte; o décimo segundo, de Antônio José Nunes 
Alves, pai do soldado Antônio Veríssimo de Almeida, solicitando novo exame dos 
motivos que tinham levado a garantir-lhe baixa do serviço militar. 
Anexos: lembretes, carta patente (traslado), requerimentos, atestados, certidões, 
proclamação, sentença judicial e pública forma (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 47. 
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48-  [1809] 
REQUERIMENTOS (8) ao príncipe regente, [D. João], sendo o primeiro dos 
mestres de barcos e marinheiros, Antônio José de Almeida, Joaquim Antônio, 
Pedro Martins, Simão Pinheiro, José Martins, José Batista, Joaquim José dos Reis, 
José de Paiva e Manuel Martins, que haviam sido apanhados para municiarem as 
embarcações da Coroa, por altura da viagem da Família Real para o Brasil, 
rogando o pagamento do que ainda tinham a receber; o segundo, do preso Adrião 
Cerôdio Valverde, sentenciado a degredo, solicitando dois meses para tratar do 
arranjo de sua mulher e filhos, de modo a não caírem na mendicidade; o terceiro, 
de Antônia Embolina, viúva do mestre de naus Pedro Gonçalves Romano, 
solicitando a graça do pagamento da renda de sua casa; o quarto, do mouro 
argelino Antônio Januário da Silva, rogando ser restituído ao lugar de funileiro da 
Ribeira das Naus, de que fora retirado por impiedade francesa; o quinto, de 
Apolinário José Borges, voluntário da guerra de 1762, rogando uma mercearia 
para sua subsistência ou ocupação na Casa da Fazenda do Hospital da Marinha; 
sexto, do negociante britânico Augusto White, para se fazer inspeção à galera 
dinamarquesa Especulação; o sétimo, do cabo da ponte da Ribeira das naus, 
Antônio Alves, que tendo estado aposentado, pretendia voltar a servir o mesmo 
emprego; e o oitavo, de Agostinho José de Oliveira, rogando a mercê de um dos 
lugares de guarda da madeira ou ajudante do fiel da Feitora. 
Anexos: lembretes. Obs.: sem data expressa; na falta de outra, observou-se a do 
canto superior esquerdo, escrita a lápis que indicava que estes documentos 
pertenciam ao maço de 1809. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 48. 
 

49-  1811, Fevereiro, 5 – Março, 5, Brompton 
CARTA particular de José Maria Roversi ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], conde das Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro], 
enviando notícias de Inglaterra, com referência ao estado de saúde do padre Fryer 
e a negócios tratados com o embaixador de Portugal, [D. Domingos de Sousa 
Coutinho]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 49. 
 

50-  1816, Janeiro, 19 – Setembro, 18, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) do capitão ajudante da Torre de Belém, José Rebelo Palhares, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sendo o primeiro sobre a ordem de 
impedir a saída do brigue inglês Williams; o segundo, informando sobre a saída 
do cúter Dois Irmãos; e o terceiro, sobre os emolumentos devidos à entrada no 
porto de Lisboa, segundo o decreto de 18 de Fevereiro de 1733. 
Anexo: ofício (minuta) e lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 50. 
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51-  1816, Maio, 21, Lisboa 
OFÍCIO do [conselheiro da Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa], Pedro de 
Mariz de Sousa Sarmento ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre 
requerimento que havia feito, para ser empregue no Exército. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 51. 
 

52-  1819, Maio, 2-30, Setúbal 
OFÍCIOS (2) do juiz de fora de Setúbal, Manuel da Mota Pessoa de Amorim, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sendo o primeiro sobre o apresto de 
gente, com referência à Casa do Corpo Santo; e o segundo, confirmando os 
privilégios de que usufruíam os filhos dos marítimos dessa mesma casa. 
Obs.: integra o conjunto lembrete sobre um requerimento anterior, mas também 
relacionado com o tema dos ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 52. 
 

53-  1821, Julho, 4, Queluz 
DECRETO do rei D. João VI comunicando a nomeação de vice-almirante Inácio da 
Costa Quintela para ministro e secretário de Estado dos Negócios do Reino; de 
Francisco Duarte Coelho, para ministro e secretário de Estado dos Negócios da 
Fazenda; do marechal de campo Antônio Teixeira Rebelo, para ministro e 
secretário de Estado dos Negócios da Guerra; do almirante Joaquim José Monteiro 
Torres, para ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos; e do conde de Barbacena, Francisco Furtado [de Castro do Rio] de 
Mendonça [e Faro], para ministro e secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 53. 
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54-  [ant. 1822, Março, 5] – [ant. 1828, Setembro, 17] 
REQUERIMENTOS (6), sendo o primeiro do serventuário do ofício de registo da 
secretaria do Conselho Ultramarino, Camilo de Azevedo Costa, ao rei, [D. João 
VI], solicitando certidão do ordenado pertencente ao mesmo ofício; o segundo, do 
comissário do número das naus da Armada Real, Joaquim José de Santa Ana, que 
servira na nau de regresso de D. João VI a Portugal, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], solicitando a sua proteção; o terceiro, de 
Joaquim Batalha, na vila da Ericeira, ao rei, [D. João VI], visando poder adquirir ao 
administrador do Pinhal Real de Leiria paus caídos para moinhos de moer; o 
quarto, do empregado no Correio Geral, João Brás de Oliveira, rogando o emprego 
de escriturário da Junta da Saúde Pública, com o competente ordenado, de modo a 
poder sustentar a sua família; o quinto, de José Vicente Cardim, solicitando a graça 
do emprego de capitão do porto de Setúbal; e o sexto, do britânico Benjamin 
Buttell, solicitando autorização para levar no seu navio certas peças e munições. 
Anexo: lembrete e públicas formas. 
Obs.: o segundo não é ao rei, mas a um secretário de Estado; o sexto não tem data, 
mas apresenta marca de água provavelmente posterior a 1816. Também se 
encontram nesta pasta dois lembretes aludindo, respectivamente, a petições de 
Inácio Machado de Ultra (despachado aos 17 de Maio de 1828) e Isidoro Soares 
Pereira (escusado no dia 1 de Agosto do mesmo ano). 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 54. 
 

55-  1824, Maio, 18, [Lisboa] 
ESCRITO de [secretário de Estado da Guerra, interino da Marinha e Ultramari e 
ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins 
Pamplona], a Thiago Pedro Martins, acusando o recebimento de ofício de 25 de 
Abril. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 55. 
 

56-  1824, Maio – 1828, Março 
MAPAS DE RECEITA E DESPESA (8) do Cofre Geral dos emolumentos das 
Secretarias de Estado e Gazeta de Lisboa. 
Obs.: manuscritos sobre impressos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 56. 
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57-  1825, Janeiro, 15, [Almada] 
DECRETOS (3 cópias) do rei, [D. João VI], sendo o primeiro de nomeação de 
Fernando Luís Pereira de Sousa Barradas e Joaquim José Monteiro Torres para os 
lugares de ministro e secretário de Estado dos Negócios da Justiça e Eclesiásticos e 
ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
respectivamente; o segundo, nomeando o conde de Barbacena, Francisco [Furtado 
de Castro do Rio de Mendonça e Faro], ministro e secretário de Estado dos 
Negócios da Guerra, e Joaquim José Monteiro Torres, para o mesmo que no 
anterior; e o terceiro, nomeando Silvestre Pinheiro Ferreira ministro e secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, e, mais uma vez, Joaquim José Monteiro Torres, 
para o Ultramar. 
Obs.: subscritos por Manuel José Maria da Costa e Sá. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 57. 
 

58-  1825, Abril, 15 – Julho, 31, São João da Foz 
OFÍCIOS (4) de Francisco Antônio de Gouveia Miranda ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar], Joaquim José Monteiro Torres, sendo 
primeiro para comunicar notícias recebidas de França, através do bergantim Maria 
Elisabete; o segundo, dando conta da entrada de vinte e oito embarcações; o 
terceiro, sobre a atividade de um navio corsário, a oeste de Aveiro; e o quarto, 
participando a prisão do guarda-mor da Saúde Manuel José da Silva Monteiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 58. 
 

59-  1827, Julho, 14, [Lisboa] 
DESPACHO do [provedor da Casa da Índia], determinando que o capitão do 
navio Atrevido ou Novo Paquete, José Inácio de Andrade, dê conta de caixote que 
não entregou. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 59. 
 

60-  1831, Dezembro, 14, Lisboa 
INFORMAÇÕES (29) do depósito do extinto segundo Regimento de infantaria de 
Lisboa, com quartel no Campo de Ourique, sobre os serviços dos soldados José da 
Costa e Silva, Manuel de Oliveira, José Antônio Pisarro, João da Costa Penajóia, 
José Maria, José de Almeida Roque, Manuel Joaquim de Carvalho, Antônio 
Feliciano Tavares, João Antônio de Oliveira, Domingos Antunes, Joaquim José, 
Manuel Francisco Carcavelos, Joaquim Antônio Alves, Antônio Francisco Duarte, 
Antônio Alves, Antônio Duarte, Francisco da Silva, Manuel da Silva, Manuel 
Antônio Pereira, João Antônio Alves, Manuel Antônio, Manuel José Antunes, 
Bernardo da Silva e João Antônio de Moraes, dos anspeçadas José Pinto, José 
Maria Tavares e Joaquim José Ferreira; do cabo Manuel Joaquim Rodrigues Colaço 
e do furriel Miguel Antônio da Costa. 
Obs.: reunidas em forma de caderno. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 60. 
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61-  [Século XIX] 
TÁBUA [de distâncias entre 39 localidades de Portugal]. 
Obs.: distâncias tomadas em léguas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 269, pasta 61. 
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AHU_CU_REINO 
Reino caixa 287 (1708-1832) 
70 pastas descritas 
Assuntos: patentes militares, Guerra da Sucessão espanhola, jurisdição eclesiástica, jornadas 
régias, relações diplomáticas, moeda, pescado, degredados, navios, tabaco, Rio da Prata, 
Guerra da Sucessão Austríaca, negociantes, esmolas, Ouvidorias do Brasil, tecidos, madeiras, 
terremoto, hospitais, engenheiros, cirurugiões, presídios. 
 
1-  1708, Junho, 14 – 1715, Novembro, 20, Lisboa 

CARTAS PATENTES (8) do rei D. João V, sendo a primeira de nomeação de 
Mateus da Cunha Ferreira por capitão da companhia de cavalos que em um 
regimento da cavalaria da província da Beira se acha vaga pela promoção de 
Francisco José de Sampaio; a segunda, de nomeação de Antônio Martins Homem 
por capitão da companhia de cavalos que está em Catalunha; a terceira, de 
nomeação de José da Costa por capitão da companhia que ordena na corte, sob o 
comando de D. Lourenço de Lencastre; a quarta, de nomeação de Luís de 
Vasconcelos Tibau por sargento-mor das ordenanças da vila de Grândola; a 
quinta, de nomeação de Pascoal de Sousa no posto de sargento-mor e cabo da 
fortaleza do Rio Grande, em virtude dos serviços prestados em Pernambuco; a 
sexta, de nomeação de D. Pedro da Silva Coutinho por tenente-coronel de 
cavalaria, para servir num regimento da província da Beira; a sétima, de 
nomeação de Mateus da Cunha Ferreira por capitão de uma das companhias do 
regimento do coronel Antônio da Cunha Sousa, igualmente formado para ir para 
a Beira; e a oitava, de nomeação de João de Oliveira da Fonseca por tenente-
coronel do regimento de infantaria do coronel D. Felipe de Alarcão Mascarenhas, 
para servir no Alentejo. 
Obs.: diversas em mau estado. A maior parte com selos grandes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 1. 
 

2-  1710, Maio, 12, Lisboa 
ALVARÁ do rei D. João V, determinando que Antônio Martins Homem vença por 
entretenimento o soldo de capitão de cavalos na província do Alentejo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 2. 
 

3-  [post. 1711], [Lisboa] 
PARECER (cópia) do procurador da Coroa, Francisco Mendes Galvão, relativo a 
processo sobre a autorização de saída de religiosos regulares das suas casas 
professas.  
Obs.: Francisco Mendes Galvão, filho de João Galvão, teve carta de procurador da 
Coroa aos 17 de Abril de 1704, cf. PT-TT-RGM/03/7407. O estabelecimento 
referido na primeira página é o Hospital da Ordem Terceira de São Francisco de 
xabregas, cuja fundação foi ordenada por D. João V em 1711, cf.  Norberto Araújo, 
Peregrinações de Lisboa, 2ª ed., Lisboa, Veja, Lº II, pp. 74-76. Cópia do reinado de D. 
Maria I. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 3. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

4-  1713, Janeiro, 19, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. João V, nomeando os moços da Câmara José Machado de 
Freitas e Antônio de Abreu Couceiro para serviem, repectivamente, de tesoureiro 
e escrivão da receita da jornada real a Salvaterra [de Magos]. 
Obs.: mau estado, com prejuízo do texto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 4. 
 

5-  1715-1733 
INFORMAÇÕES (4) do [Conselho Ultramarino], sendo a primeira dos serviços do 
tenente Manuel Pimenta no Alto Alentejo; a segunda, dos serviços do alferes 
Sebastião Cardoso Maldonado, no Rio de Janeiro, na Bahia e na Colônia do 
Sacramento por mais de doze anos; a terceira, do alferes Manuel Fernandes 
Abrunhosa, em Lisboa, no Alentejo e em Espanha, tendo tomando parte na 
batalha de Almança; e a quarta, do alferes Manuel Custódio Rebelo, que tivera 
um percurso semelhante. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 5. 
 

6-  1716, Setembro, 12, Lisboa 
RECIBOS (2) do [tesureiro do Conselho Ultramarino], José da Cunha Coutinho, 
sendo o primeiro de cento o primeiro de cento e oito mil reis, sem referência ao 
agente da entrega; e o segundo, de quatrocentos e noventa e dois mil reis, por 
conta do pagamento de uma letra maior, da mão do meirinho mesmo Conselho, 
Antônio de Almeida Chaves, em nome de Tempeste Miliner. 
Anexo: escrito. Obs.: mau estado Para a identificação de José da Cunha Coutinho, 
ver AHU_CU_Reino, Cx. 252, pasta 1. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 6. 
 

7-  1717, Junho, 28, Lisboa 
AVISO (cópia) do secretário [do Conselho] de Guerra, João Pereira da Cunha 
Ferraz, sobre os vencimentos de soldados incapazes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 7. 
 

8-  1721, Maio, 8, Lisboa 
CARTA CREDENCIAL do rei D. João V à [Cúria Romana], nomeando residente 
Pedro da Mota e Silva. 
Obs.: em latim, com selo grande. Carta passada no intervalo entre a morte de 
Clemente XI e a eleição de Inocêncio XIII.  
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 8. 
 

9-  1721, Dezembro, 15, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei D. João V ao provedor da Casa da Moeda da cidade da 
Bahia, José Gaioso de Peralta, sobre o contrato do solimão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 9. 
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10-  1733, Maio, 4, Lisboa 
CARTA DE QUITAÇÃO do rei D. João V ao almoxarife das dízimas do pescado 
da vila de Cascais, Domingues Nunes, relativa ao intervalo de 1729 a 1731. 
Obs.: fragmento. Pergaminho, com selo grande.  
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 10. 
 

11-  1735, Dezembro, 23, Lisboa 
CERTIDÃO do escrivão e proprietário do ofício dos degredados do Reino e galés 
na corte e cidade de Lisboa, Francisco Xavier de Oliveira, referindo a presença dos 
degredados Manuel Martins, de alcunha "O firme", Manuel Machado, Bartolomeu 
Álvares, Francisco Xavier e Nicolau Ramalho Pereira, a bordo do navio Santa Ana 
e Almas, do mestre Antônio Nunes Correia, com destino a Cabo Verde e Cachéu. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 11. 
 

12-  1739, Maio, 27 – 1744, Janeiro, 22, Londres 
OFÍCIOS (7) do [enviado extraordinário de Portugal em Inglaterra], Sebastião José 
de Carvalho e Melo, ao [Cardeal D. João da Mota e Silva], sendo o primeiro sobre 
os preparativos para a viagem de Marco Antônio de Azevedo Coutinho, os 
reforços militares britânicos para a Índia e elevadas despesas que tinha de 
suportar; o segundo, agradecendo a escolha de seu irmão [Paulo de Carvalho] 
para um lugar de cônego da Patriarcal, e dando conta das relações entre a 
Inglaterra e a Espanha; o terceiro, sobre a recepção de uma letra de Lisboa e os 
preparativos militares que em Londres se faziam; o quarto, sobre a recente derrota 
do [secretário de Estado]  Robert Walpole no Parlamento britânico; o quinto, 
sobre a criação de uma companhia de comércio para os domínios portugueses no 
Oriente; o sexto, [dando continuidade ao anterior] e referindo mais pormenores 
sobre a mudança de sistema do governo britânico; e o último, sobre queixas da 
corte de Londres a respeito de presas de navios mercantis, com citações de obras 
jurídicas e de história antiga. 
Obs.: seis do próprio punho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 12. 
 

13-  1739, Julho, 21 – Novembro, 17, Londres 
OFÍCIOS (6) do [enviado extraordinário de Portugal em Inglaterra], Sebastião José 
de Carvalho e Melo, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, servindo interinamente nos Negócios Estrangeiros e Guerra], Antônio 
Guedes Pereira, sobre a desconfiança existente entre Inglaterra e Espanha. 
Obs.: algumas passagens em cifra, devidamente decifradas, à margem. 
Encontram-se também nesta pasta dois outros ofícios incompletos de Sebastião 
José de Carvalho e Melo, sendo o primeiro, igualmente, para Antônio Guedes 
Pereira, e o segundo, para Marco Antônio de Azevedo Coutinho. No final, 
existem ainda as cópias de extratos de gazetas impressas (2, em francês) e de um 
ofício (em espanhol), que deveriam ser anexos deste ou de outros ofícios deste 
ano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 13. 
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14-  [post. 1739, Setembro], [Londres] 
MEMÓRIA [do enviado extraordinário de Portugal em Inglaterra, Sebastião José 
de Carvalho e Melo], sobre o comércio do tabaco. 
Anexo: contrato (cópia). Obs.: tem notas do próprio punho de Sebastião José de 
Carvalho e Melo. O anexo, em francês, traz data manuscrita de 1747 [sic]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 14. 
 

15-  1740, Janeiro, 16 – Julho, 8, Londres 
OFÍCIOS (5; 1 incompleto) do [enviado extraordinário de Portugal em Inglaterra], 
Sebastião José de Carvalho e Melo, ao [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra], Marco Antônio de Azevedo Coutinho, sendo o 
primeiro sobre o conflito anglo-espanhol; o segundo, sobre uma expedição para o 
Rio da Prata; o terceiro, dando conta de movimentações diplomáticas na corte de 
Saint James; o quarto, relatando uma longa conversa com o [comerciante britânico 
assistente em Lisboa], Artur Stert, com referências ao comércio com a América 
espanhola; e o quinto, sobre as posições da Holanda e na França no conflito então 
em curso. 
Anexos: escritos (cópias), ofícios (cópias), memória e ofício (extrato). 
Obs.: no quarto ofício, falta o bifólio nº 3; o quinto, tem folhas rasgadas. Anexos 
em francês e espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 15. 
 

16-  1741, Junho, 11 – Julho, 14, [Londres] 
OFÍCIOS (3 cópias), sendo os dois primeiros do [secretário de Estado inglês], 
duque de Newcastle, ao [enviado extraordinário de Portugal em Inglaterra], 
Sebastião José de Carvalho e Melo, e o segundo, deste enviado ao mesmo 
secretário, sobre o propósito de uma expedição britânica à região do Rio da Prata 
e o desejo português de assegurar a conservação do território anexo "aux Colonies 
du Saint Sacrement" [sic]. 
Obs.: todos copiados de seguida, do próprio punho de Sebastião José de Carvalho 
e Melo, e em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 16. 
 

17-  1741, Dezembro, 5, Londres 
OFÍCIO do [enviado extraordinário de Portugal em Inglaterra], Sebastião José de 
Carvalho e Melo, ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], 
Marco Antônio de Azevedo Coutinho, agradecendo notícias do Brasil e 
comunicando dificuldade de conseguir novas da Índia. 
Obs.: encontram-se ainda nesta pasta as taduções para francês de uma série de 
depoimentos prestados ao almirantado britânico sobre um incidente na barra do 
Porto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 17. 
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18-  1742, Março, 6 – Junho, 25, Londres 
OFÍCIOS (8) e CARTA particular do [enviado extraordinário de Portugal em 
Inglaterra], Sebastião José de Carvalho e Melo, ao [secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra], Marco Antônio de Azevedo Coutinho, sendo 
o primeiro sobre o confronto que então ocorria entre as forças políticas do 
Parlamento britânico; o segundo, dando conta de uma recente conversa com o 
duque de Newcastle; o terceiro, sobre movimentações militares e diplomáticas, no 
quadro da Guerra da Sucessão Austríaca; o quarto e o quinto, sem maiores 
novidades quanto à evolução dos assuntos pendentes; o sexto, sobre o empenho 
da Grã-Bretanha no equilíbrio europeu, e as aspirações de conquista que 
acalentava no continente americano; o sétimo, sobre queixas apresentadas contra 
oficiais de navios ingleses e movimentações de forças militares britânicas em 
vários pontos da Europa; o oitavo, remetendo memória sobre questões de 
segurança e de respeito pelo Direito das Gentes no comércio bilateral; e a última, 
em parte sobre o mesmo assunto, enviando uma outra memória, da autoria do 
secretário de Estado britânico, marginalmente anotada pelo enviado português. 
Anexos: notícias (extratos) e memórias. Obs.: dois dos ofícios e a carta particular 
são do próprio punho; o sétimo ofício está em mau estado. Anexos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 18. 
 

19-  [ant. 1742, Junho] 
RELAÇÃO das forças destinadas a Flandres, para servirem sob o comando do 
general Honywood, até à chegada do Conde de Stair. 
Obs.: em francês. Para a datação deste documento, ver documentos 3 a 7 da pasta 
21. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 19. 
 

20-  1744, Agosto, 27 – 1746, Dezembro, 7, Lisboa 
ESCRITO, PRÓ-MEMÓRIA e OFÍCIO do residente dos Estados Gerais em 
Portugal, Mr. de Van Til, sendo o primeiro ao [criado] do Cardeal D. João da Mota 
e Silva, José Miguel, para solicitar notícias da saúde do referido prelado e 
contradizer as razões avançadas pelo cônsul da Inglaterra, a respeito do 
aprisionamento de um navio holandês por um corsário britânico; o segundo, ao 
próprio Cardeal D. João da Mota, sobre violências cometidas pelo desembargador 
Joaquim Rodrigues de Santa Marta Soares contra uma série de negociantes 
holandeses assistentes em Lisboa; e o terceiro, ao [secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra], Marco Antônio de Azevedo Coutinho, 
secundando queixas do cônsul da sua nação, sobre o desrespeito por privilégios e 
liberdades de que legalmente gozavam. 
Anexos: alegações jurídicas e lista de navios (impresso). 
Obs.: os dois últimos, em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 20. 
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21-  1745, Novembro, 11, Roma 
BREVE (cópia) do Papa Bento XIV ao Bispo de Coimbra, [D. Miguel da 
Anunciação]. 
Obs.: em latim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 21. 
 

22-  [ant. 1749, Dezembro, 11] 
REQUERIMENTO do comisário-geral da Terra Santa, [Frei João dos Prazeres], ao 
rei, [D. João V], solicitando mais três anos de autorização para as esmolas dos 
oficiais das câmaras de cada uma das cidades e vilas ultramarinas. 
Anexo: bilhete. Obs.: para a identificação do comissário-geral, ver Innocencio 
Francisco da Silva, Diccionario Bibliographico Portuguez, t. IV, p. 25. Ver também 
AHU_ACL_CU_017, Cx. 32, D. 3379. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 22. 
 

23-  [ant., 1752, Maio, 2] – [ant. 1775, Novembro, 20] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei, [D. José I], sendo o primeiro do prelado da Santa 
Igreja Patriarcal, Lourenço Batista Feio, solicitando mandar-se repreender o 
executor do Conselho [Ultramarino]; e o segundo, de José de Góis Ribeira Lara de 
Moraes, juntando certidões relativas aos serviços de seu pai, o coronel Manuel 
Antunes de Andrade, e de seu tio, o brigadeiro Antônio de Almeida Lara, de que 
pretendia ser remunerado. 
Anexos: certidões, mandado e carta patente. Obs.: a carta patente traz o selo do 
governador e capitão-general de São Paulo, D. Luís Mascarenhas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 23. 
 

24-  1755, Março, 25, Lisboa 
RELAÇÕES (2 minutas) e CONTA do [oficial da Secretaria de Estado dos 
Negócios Ultramarinos], José Gomes da Costa, sendo a primeira para o 
[presidente do Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão da 
Cunha e Meneses], sobre tecidos e vestes para a sua casa; a segunda para o 
marquês de Alegrete, [Fernão Teles da Silva], elencando madeiras precisasa para 
o reparo dos lagares da comenda de Soure; e a terceira, dos couros de Buenos 
Aires vindos da Colônia [do Sacramento], e despachados por Vasco Lourenço 
Veloso na Alfândega de Lisboa. 
Obs.: para a identificação de José Gomes da Costa, ver AHU_CU_Reino, Cx. 297, 
pasta 98. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 24. 
 

25-  1755, Dezembro, 30, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], 
Sebastião José de Carvalho e Melo, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], solicitando os selos grandes 
do rei [D. José] e da rainha [D. Mariana Vitória]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 25. 
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26-  1757, Fevereiro, 16 – Julho, 2, Salvaterra de Magos, Lisboa 
AVISOS (6) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Tomé 
Joaquim da Costa Corte Real, ao [presidente do Conselho Ultramarino], marquês 
de Penalva, [D. Estêvão da Cunha e Meneses], sendo o primeiro para esclarecer 
reparos levantados acerca das datas de certos decretos; o segundo, com 
providências relativas à saída da frota do Rio de Janeiro; o terceiro, sobre a 
prorrogação da partida da mesma frota; o quarto, sobre a avaliação dos ofícios 
das ouvidorias do Brasil; o quinto e o sexto, encaminhando papéis, figurando 
entre eles uma petição de Bernardo Fernandes Guimarães.   
Obs.: o último, em mau estado, com despacho do Conselho Ultramarino no verso, 
parece aludir a AUH_ACL_CU_017-01, Cx. 88, D. 20467. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 26. 
 

27-  [ant. 1757, Junho, 27] – [ant. 1762, Julho, 9] 
REQUERIMENTOS (6) solicitando a passagem de certidões de assento de 
batismo, sendo o primeiro de D. Maria José de Carvalho e Nápoles Matos 
Alcáçova da Fonseca, filha de Gonçalo André de Carvalho e Nápoles e D. Luísa 
Clara de Vilhena Castro e Meneses; o segundo, do porteiro-mor, Manuel Antônio 
de Sousa e Melo; o terceiro, de Maria Josefa da Conceição, filha de Gaspar Rebelo 
de Azevedo e Isabel Maria da Silva; o quarto, do deão Manuel Correia de 
Azeredo Corte Real, filho de Simão Correia de Azeredo e D. Águeda Maria Corte 
Real; o quinto, de D. Maria Rosa de Viterbo, filha de Mateus Ferreira e D. Maria 
Josefa da Conceição; e o sexto, de D. Maria Micaela de Sousa, filha legítima de 
Francisco de Araújo e Sousa e D. Teresa Maria de Jesus, ao Conselho Geral do 
Santo Ofício, porque, tendo-se queimado no terremoto os livros da freguesia de 
Santa Justa, onde nascera, seria posível encontrar o traslado do seu assento de 
batismo no processo de familiar do seu marido, desembargador Inácio da Costa 
Quintela. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 27. 
 

28-  1759, Agosto, 6, Lisboa 
TERMO DE DECLARAÇÃO de naturalidade de Joaquim da Costa Quintela, filho 
de Luís dos Santos Ribeiro e Antônia Luísa Quintela. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 28. 
 

29-  1759, Setembro, 17, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Tomé 
Joaquim da Costa Corte Real, ao [desembargador] Pedro Gonçalves Cordeiro 
Pereira, encaminhando, para parecer, petição de João Nunes da Costa.  
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 29. 
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30-  [post. 1763] – [post. 1817, Março, 3] 
LEMBRETES (6) relativos a informações ou requerimentos, sendo o primeiro 
sobre o francês Gerardo Bruel de Cariu, voluntário no Estado da Índia; o segundo, 
do negociante no Rio de Janeiro, Francisco Lopes de Sousa; o terceiro, do 
aspençada do regimento de infantaria de Almeida, Lourenço Manuel de Almeida, 
que pretendia servir na Índia; o quarto e o quinto, de viúvas que solicitavam ser 
remuneradas ou receberem pensões pelos serviços de seus maridos; e o sexto, de 
um comandante de brigada, a respeito de Manuel Tomás. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 30. 
 

31-  [post. 1777, Março] – [1795, Abril, 11], [Londres?], [Lisboa] 
ESCRITOS (2), sendo o primeiro do [oficial da Marinha Britânica], [John] Jervis, 
sobre a necessidade de garantir a colaboração de  Portugal no reabastecimento de 
navios de guerra ingleses; e o segundo do [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Luís Pinto de Sousa [Coutinho], ao [oficial-maior da 
secretaria de estado da Marinha e Ultramar], João Gomes de Araújo, dando-lhe 
ordem para entregar umas folhas dos armazéns da Fazenda ao desembargador 
Francisco Alves da Silva, administrador da casa de Manuel Gomes de Carvalho, e 
para reunir todos os papéis referentes às contas do Pinhal de Leiria, enviando-as 
depois ao remetente.  
Obs.: o primeiro, em inglês. A datação do primeiro decorre da referência à rainha 
de Portugal, D. Maria I. Para João Gomes de Araújo, ver AHU_CU_Reino, Cx. 27, 
pasta 7. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 31. 
 

32-  [post. 1779, Julho, 12], [Lisboa] 
RELAÇÃO dos avisos expedidos por uma secretaria de estado nos anos de 1778 e 
1779, para se despacharem armas destinadas a diversas conquistas; 
especificamente, Angola, Rio de Janeiro, Bissau e Cachéu, Pará, Bahia, Maranhão, 
Cabo Verde e Pernambuco.  
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 32. 
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33-  [ant. 1780, Janeiro, 12] – [ant. 1787, Junho, 27] 
REQUERIMENTOS (9) à rainha, [D. Maria I], sendo o primeiro do cavaleiro 
professo na Ordem de Malta, Frei Francisco Pereira de Vasconcelos, solicitando a 
patente de sargento-mor; o segundo, dos [negociantes] Luís Antônio de Amorim e 
seus sócios, Nicolau Joaquim Pereira, Manuel Sá Monteiro e Domingos Ferreira 
da Silva Guimarães, todos da cidade do Porto, solicitando a renda do 
Almoxarifado de Barcelos; o terceiro, do cadete do regimento de artilharia da 
Corte, Francisco Xavier Moreira Freire, para servir no Estado da Índia; o quarto, 
do bacharel Francisco André de Uchoa, solicitando o lugar de juiz de fora de 
Bragança; o quinto, do segundo piloto do navio Duque de Bragança, Santa Ana e 
Santa Teresa, Paulo José Dias Malheiros, solicitando as providências que a rainha 
julgasse mais indicadas para punir as irregularidades de que fora vítima em 
viagem realizada à Ilha de França; o sexto, de D. João Manuel de Meneses, para se 
lhe fazer o assento de uns juros; o sétimo, de Antônio Rodrigues Cartaxo, 
solicitando provisão para poder provar por testemunhas a sua condição de credor 
de uma dívida de 503$668 reis; o oitavo, do [negociante] britânico Thomas Mayne, 
solicitando a pronta resolução de consulta referente à atividade do corsário André 
Gray; e o nono, do [negociante] Agostinho Ferreira Leal, solicitando provisão para 
poder provar por prova de Direito Comum sociedade contraída com Antônio 
Pereira Venerote, por um escrito particular, nos Estados do Brasil. 
Anexos: requerimentos, relação, atestados, certidões, bilhete e provisão (cópia). 
Obs.: alguns documentos em francês. Contém selos armoriados, sobre lacre e 
sobre papel. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 33. 
 

34-  1780, Abril, 8 – Setembro, 12, Forte de São Jorge (Madras), [Lisboa] 
CARTA particular (cópia) de Alex Cuthbert ao [negociante] Thomas Mayne, 
dando conta de providências relativas ao comércio com a China e com a Índia; e 
AVISO (cópia) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, ao provedor da Junta do Comércio, ordenando dar 
licença a Thomas Mayne e companhia para a venda das fazendas e efeitos das 
presas denominadas Senhora Calassina e Eulalia, reconlhidas na Alfândega de 
Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 34. 
 

35-  1780, Maio, 30, [Londres]  
OFÍCIO (extrato) do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de 
Portugal em Inglaterra], Luís Pinto de Sousa [Coutinho], a um [secretário de 
Estado], sobre navios comprados por vassalos portugueses, tendo sido 
anteriormente presas de construção espanhola ou francesa. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 35. 
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36-  1780, Agosto, 8 – [ca. 1780], [Lisboa] 
OFÍCIOS (3; 1 minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sendo o primeiro a soror Caetana Ferreira 
de São Lourenço, sobre o pagamento de piso de D. Maria Hardcastle, mulher do 
capitão de mar-e-guerra George Hardcastle; o segundo, ao [secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Aires de Sá e Melo], sobre o número de 
cavalaria adequado às praças do Alentejo; o terceiro, sobre requerimento de 
Francisco Palyart e Joaquim Pedro Quintela, administradores da negociação da 
nau Mariana Vitória. 
Anexo: ofício e apontamentos. 
Obs.: o primeiro ofício tem a assinatura apenas esboçada; o terceiro está 
incompleto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 36. 
 

37-  1780, Agosto – 1796, Agosto, 31, [Elvas, Lisboa] 
RELAÇÕES (3; 1 cópia), sendo a primeira de Jerônimo Freire Gameiro e João Pio 
Soares, dos preços de cereais na Província do Alentejo; a segunda, da fazenda do 
navio sueco Patriote recolhida no Lazareto por ordem da Secretaria de Estado e 
do intendente geral da Polícia; e a terceira, do escriturário da pólvora, Manuel de 
Almeida Neto, dando conta das entradas e saídas no cofre da pólvora do Arsenal 
Real do Exército, ao longo de cerca de um mês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 37. 
 

38-  [ant. 1780, Setembro, 18], [Lisboa] 
CONDIÇÕES DE CONTRATO (minuta) para se proporem aos interessados na 
antiga Companhia do Pará, sobre o negócio das Ilhas de Cabo Verde e domínios 
de África. 
Obs.: datado a partir do último anexo de AHU_ACL_CU_013, Cx. 84, D. 6858. 
Com notas do punho do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 38. 
 

39-  [post. 1780, Setembro, 22], [Lisboa] 
MEMÓRIA sobre o estado do Hospital da Trafaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 39. 
 

40-  1780, Outubro, 18, Madri 
CARTA DE NUMBRAMENTO do Ministro Geral da Ordem de Nossa Senhora 
das Mercês, frei Martín de Torres, nomeando Comissário Geral do Maranhão, frei 
[José] Tomás de Aquino. 
Obs.: em espanhol. Com selo armoriado, sobre papel. Documento expressamente 
referido em AHU_ACL_CU_009, Cx. 56, D. 5262. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 40. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

41-  [post. 1780, Novembro, 24] 
PARECER do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], sobre a apreensão de uma partida de fazendas que 
dera entrada na Casa da Índia sob o nome de Luís Cantofer, sendo, na verdade, 
de Daniel Gildemeester. 
Obs.: caligrafia do oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, 
João Filipe da Fonseca, com emendas do punho de Martinho de Melo e Castro. 
Anexos: ofício (cópia), decretos (cópias) e acórdão (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 41. 
 

42-  [post. 1780] 
ESCRITO do capitão de infantaria com exercício de engenheiro, Teodoro Marques 
Pereira, solicitando para seus ajudantes no quartel e Casa do Risco Inácio José 
Leão, Antônio José Moreira e Pedro Joaquim Xavier.  
Obs.: datado a partir de AHU_ACL_CU_003, Cx. 25, D. 2139, de ca. 1783. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 42. 
 

43-  [ant. 1782, Janeiro, 25] – [Post. 1782, Fevereiro, 26] 
REQUERIMENTOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro], do soldado do segundo regimento da 
praça de Olivença, Francisco José Ramalho, alegando ter sido injustamente 
condenado a degredo na Índia, e rogando clemência; e o segundo, do ouvidor da 
vila do Prado, bacharel Boaventura Veloso dos Reis Pereira, da vila de Barcelos, 
solicitando o lugar de juiz de fora de Vila do Conde. 
Anexos: requerimentos e certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 43. 
 

44-  1782, Setembro, 9, [Lisboa] 
CARTA particular do [corregedor do Crime da Corte], Inácio Xavier de Sousa 
Pizarro, ao [oficial da secretaria de estado da Marinha e Ultramar], João Gomes de 
Araújo, sobre o despacho de um bacharel de sobrenome Alvarenga, que estaria 
prestres a partir para o Brasil. 
Obs.: para a identificação de Inácio Xavier de Sousa Pizarro, ver 
AHU_ACL_AHU_015, Cx. 146, D. 10701, e Cx. 147, D. 10720. O "doutor 
Alvarenga" deve ser José Antônio Alvarenga Barros Freire, antigo juiz 
conservador da Companhia Geral de Comércio de Pernambuco e Paraíba, cf. 
AHU_ACL_CU_015, Cx. 134, D. 10045, que em 1783 foi despachado ouvidor da 
capitania do Espírito Santo, cf. AHU_ACL_CU_007, Cx. 05, D. 386 e 402. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 44. 
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45-  1782, Outubro, 14, Óbidos 
AVISO (cópia) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, ao [porteiro-mor], João de Sampaio, ordenando que 
conduza sua filha ao Mosteiro de Santos, para ficar na companhia de D. Violante 
Josefa, sua tia. 
Anexos: avisos (cópias) e carta particular. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 45. 
 

46-  1784, Maio, 25, Lisboa 
CARTA do ex-governador do Pará, José de Nápoles Telo de Meneses, à rainha, 
[D. Maria I], remetendo documentos relativos aos seus serviços. 
Anexos: relações, regimento (extrato) e ofícios (cópias). 
Obs.: ver também AHU_ACL_CU_013, Cx. 91, D. 7383, e Cx. 93, D. 7412 e 7420.  
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 46. 
 

47-  1785, Janeiro, 30 – Novembro, 8, Salvaterra [de Magos], Lisboa, [Trafaria] 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sendo o primeiro do corregedor do Crime da Corte e 
Casa, João Xavier Teles da Silva, sobre o fundamento da prisão de Manuel Lobo, 
réu de homicídio; o segundo, do [negociante] Antônio Ferreira de Mesquita, 
dando conta de carta do capitão de mar-e-guerra João Vito da Silva, comandante 
da nau de viagem Princesa do Brasil, que fora à Bahia; e o terceiro, do tenente 
Antônio Paulo da Costa, comunicando ter-se remetido à Cadeia do Limoeiro, por 
ordem do provedor da Casa da Índia, o preso José Pires Alfaiate.  
Obs.: em 1796, Antônio Ferreira de Mesquita era proprietário do navio Princesa 
do Brasil, cf. AHU_ACL_CU_017,Cx. 164, D. 12243. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 47. 
 

48-  1786, Agosto, 28, Tomar 
OFÍCIO do provedor da comarca de [Abrantes], José de Abreu Bacelar Chichorro, 
informando requerimento de Cláudio João Cortez, filho de Antônio de Moura 
Machado, que desejava servir nos estados da Ásia. 
Anexos: lembrete, aviso, requerimento, sumário de testemunhas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 48. 
 

49-  1789, Junho, 10 – 1803, Março, 10, [Setúbal], Lisboa 
ATESTADOS (3), sendo o primeiro do cirurgião-mor, José Jacinto da Silva, a 
respeito do estado de saúde de cinco recrutas oriundos da Trafaria; o segundo, do 
procurador geral do Colégio de São Pedro e São Paulo dos Missionários Ingleses 
[de Lisboa], sobre a conversão de um ateu; e o terceiro, do cirurgião anatômico, 
Antônio José Batista, sobre a saúde de João Afonso de Lima. 
Anexo: lembrete e atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 49. 
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50-  1789, Junho – 1797, Outubro, 10, [Roma], Londres 
RECIBOS de pagamentos e RELAÇÕES de despesas (8) de [ministro 
plenipotenciário em Roma e enviado extraordinário e ministro plenipotenciário 
na Inglaterra], D. João de Almeida de Melo e Castro. 
Obs.: documentos em italiano e em francês. Encontra-se também nesta pasta um 
rótulo original de parte do conjunto, datado de 1789. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 50. 
 

51-  1791, Abril, 14, Lisboa 
DECRETO (cópia) da rainha [D. Maria I], determinando que o marquês 
mordomo-mor, [marquês de Ponte de Lima, D. Tomás Xavier de Lima Teles da 
Silva], ordene a entrega de 4:279$660 reis ao feitor da abertura da Casa da Índia, 
Constantino José Gomes, [para pagamento do presente enviado a Marrocos]. 
Anexos: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 51. 
 

52-  1793, Dezembro, 18 – 1794, Março, 20, Lisboa 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sendo o primeiro do guarda-mor e provedor da 
saúde, Francisco Joaquim Soares Brandão, sobre a entrada de navio americano 
procedente de Boston, as e notícias que trazia a respeito das moléstias que 
grassavam na Filadélfia; e o segundo, do intendente geral da Polícia da Corte e 
Reino, Diogo Inácio de Pina Manique, transmitindo solicitação de alguns 
negociantes de sal, para se atrasar a saída do combio que então se aprontava.  
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 52. 
 

53-  1794, Maio, 5, [Lisboa] 
AVISOS (2) do [conselheiro de Estado e governador das Armas da Corte], duque 
de Lafões, [D. João Carlos de Bragança Sousa Ligne Tavares Mascarenhas da 
Silva], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro, sendo o primeiro para comunicar o perdão condecido ao 
soldado da 8ª companhia do regimento de artilharia da Marinha, Caetano José, 
preso na Trafaria; e o segundo, a comutação das penas dos soldados João Luís 
Pereira, Domingos Manuel, Joaquim José de Assunção, Joaquim Quintino 
Teixeira, Manuel Vicente e Nicolau Duarte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 53. 
 

54-  1796, Agosto, 29, Novembro, 2, Trafaria 
RELAÇÕES (3) do sargento-mor Antônio Paulo da Costa, referentes aos presos 
oriundos do Alentejo que se achavam no Presídio da Trafaria. 
Anexos: relações. Obs.: ver também pasta 58. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 54. 
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55-  1797, Janeiro, 5 – 1799, Setembro, 28, Albufeira, Monsarraz, Porto 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho], sendo o primeiro do juiz de fora de Sezimbra, José 
Inácio Paes Pinto de Sousa e Vasconcelos, sobre o roubo de mastro e maçame que 
deu à costa da Albofeira; o segundo, do juiz de fora [de Monsarraz], José Albano 
Fragoso, comunicando plano para lidar com desertores espanhóis; e o terceiro, do 
chanceler da Relação e Casa do Porto, com o governo das Justiças, Manuel 
Francisco da Silva e Veiga Magro de Moura, sobre a transferência para a Trafaria 
de todos os presos sentenciados com degredo para Moçambique e os Estados da 
Índia.  
Anexo: relação. Obs.: para o sobrenome do terceiro remetente, ver 
AHU_ACL_CU_035, Cx. 10, D. 767. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 55. 
 

56-  1798, Julho, 25, Caiena 
CARTA particular de Monsieur de Grenouiller para seu filho, morador no Pará, 
queixando-se dos prejuízos que a República lhes provocara. 
Obs.: em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 56. 
 

57-  1798, Dezembro, 14 – [ca. 1822], Hamburgo, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3), sendo o primeiro dos burgomestres e senadores da Cidade Livre 
Imperial de Hamburgo ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a captura do navio hamburguês 
"Les Deux Amis"; o segundo, do cirurgião Luís Zacarias da Mota e Sousa ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Visconde de Anadia, 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], insistindo sobre a 
recompensa dos seus serviços; e o terceiro, [a um secretário de Estado], 
transmitindo relações de ordenados e de pensões.  
Anexo: sobrescrito. Obs.: o primeiro documento está em francês. Para o cirurgiãio 
Luís Zacarias da Mota e Sousa, ver AHU_CU_Reino, Cx. 21, pasta 21, [doc. 2]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 57. 
 

58-  1799, Outubro, 9, Trafaria 
RELAÇÃO do capitão Antônio Paulo da Costa, sobre os soldados 
arregimentados, presos de levas e casais existentes no Presídio da Trafaria. 
Obs.: ver também pastas 47 e 54. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 58. 
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59-  1802, Fevereiro, 6 – Novembro, 23, Lisboa, Almada 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sendo 
o primeiro de João Francisco de Oliveira, sobre a entrega de ferros ao cirurgião 
Paulo Frasão; o segundo, de Luís Pereira Pinto, preso no Limoeiro, sobre a 
injustiça da pena a que se via sujeito; o terceiro, do Ministro Provincial dos 
Menores Observantes da Província de Portugal, frei José Joaquim da Imaculada 
Conceição, informando requerimento de frei Matias dos Prazeres Lima e Pereira, 
que pretendia embarcar-se num navio mercante; o quarto, do marquês estribeiro-
mor, [marquês de Marialva, D. Diogo José Vito de Meneses Noronha Coutinho], 
solicitando um escaler para o levar à Azambuja, em razão dos deveres do seu 
ofício; e o quinto, do juiz de fora de Almada, Sebastião José Garcia, sobre os danos 
sofridos por dois navios estrangeiros (um dinamarquês e outro inglês) na costa do 
termo de sua jurisdição. 
Anexos: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 59. 
 

60-  1802, Março, 25, Lisboa 
CARTA do Ministro Provincial da Real Província da Soledade, frei Sebastião de 
São João de Areias Pinto, ao príncipe regente, [D. João], informando requerimento 
do padre frei Antônio de Ovar Amorim, que servira em missões ultramarinas no 
tempo de Martinho de Melo e Castro.  
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 60. 
 

61-  1802, Março, 31 – Junho, 11, Lisboa 
OFÍCIOS (2) do capitão da Marinha britânica e agente de transportes, Mr. Day, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses], sobre o despacho de navios para 
transporte de tropas. 
Anexo: lembrete. Obs.: em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 61. 
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62-  1802, Abril, 2 – Novembro, 19, Lisboa 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses], sendo o primeiro de 
L. A. Dupuis, intercedendo a favor de um oficial; o segundo, de Antoine Lafargue, 
solicitando autorização para que o cutter francês Le Victor, oriundo de Caiena, 
possa sair da barra do Tejo; o terceiro, do núncio apostólico em Portugal, 
Arcebispo de Nisibi, Lorenzo [Caleppi], remetendo breve que lhe fora solicitado;e 
o quarto, de Claude François Savaget, sobre informação do chanceler da Relação 
do Rio de Janeiro a respeito de três cidadãos franceses. 
Anexos: lembretes. Obs.: três em francês; um em italiano. Existe um ofício de L. A. 
Dupuis, aparentemente para D. Rodrigo de Sousa Coutinho, no contexto da 
criação da Sociedade Real Marítima, em AHU_CU_Reino, Cx. 32, pasta 22. O 
nome do núncio Lorenzo Caleppi vem errado na lista de Luís Teixeira de 
Sampaio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 62. 
 

63-  1802, Junho, 15 – Setembro, 2, Lisboa 
OFÍCIOS (2) do desembargador provedor da Saúde da Corte e Reino, João 
Anastácio Ferreira Raposo, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses], sendo o 
primeiro sobre o emigrado José Cezan, que se desejava empregar para a criação 
de um bom lazareto; e o segundo, sobre a limpeza do navio inglês Delfim, 
carregado de bacalhau. 
Anexos: escrito, ofício e lembrete. Obs.: o ofício está em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 63. 
 

64-  1802, Outubro, Lisboa 
FOLHA de assentamento (minuta) das tenças impostas no rendimento dos efeitos 
do Conselho Ultramarino. 
Obs.: tem notas laterais, ano a ano, de 1805 a 1827. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 64. 
 

65-  [ant. 1808, Fevereiro, 27] – [ant. 1808, Março, 24] 
REQUERIMENTOS (4) ao general Junot, sendo o primeiro de José Pereira, antigo 
dono de Casa do Povo, solicitando um pagamento em atraso; o segundo, de 
Faustino José da Madre de Deus, rogando reintegração no corpo da Armada Real; 
o terceiro, de José da Fonseca e Silva e Pierre Fouet, solicitando a liberação dos 
navios de que eram proprietários; e o quarto, de Joaquina Cláudia, rogando para 
si e para seu irmão trabalho de alfaiate na Ribeira das Naus. 
Anexos: lembretes e declaração. Obs.: despachos e lembretes em francês. Os 
quatro documentos estão claramente aparados no topo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 65. 
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66-  1820, Novembro, 9 – [1821] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei, [D. João VI], sendo o primeiro do guarda-mor da 
Saúde da vila de Almada, Antônio dos Santos da Fonseca, solicitando ajuda de 
custo mensal pela Junta da Saúde Pública, de modo a compensar a perda que teria 
pelo fim dos emolumentos relativos à assinatura de passaportes e bilhetes; o 
segundo, do cabo de esquadra Antônio Luís de Oliveira, solicitando lugar de 
porteiro na Repartição do Arsenal Real da Marinha; o terceiro, de Antônio 
Marcelino Pereira da Silva, que tendo sido privado de seus bens num ataque de 
corsários, em viagem de Santos para Lisboa, solicitava ser empregado ao serviço 
do Reino, na polícia das Cortes ou como escrivão de um dos navios da esquadra; 
o quarto, de Antônio Marinho Gonçalves, antigo escriturário e escrivão do 
Almoxarifado do Hospital Real da Marinha, para ser admitido em qualquer 
expediente de escrituração ou contabilidade; e o quinto, do soldado da 8ª 
companhia de Veteranos, Antônio da Silva, solicitando transporte marítimo para 
a sua família, de Lisboa para Viana do Minho. 
Anexos: ofício (traslado), portaria (traslado) e lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 66. 
 

67-  [ca. 1821] 
REQUERIMENTO do patrão que foi da extinta falua [?] das obras públicas, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], rogando ser admitido 
no Arsenal Nacional da Ribeira. 
Obs.: datado pela nota manuscrita a lápis no canto superior esquerdo, que pode 
derivar de anterior inclusão a maço de requerimentos de 1821. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 67. 
 

68-  1823, Maio, 21, Lisboa 
PORTARIA das Cortes Gerais ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Inácio da Costa Quintela, ordenando a remessa dos elementos 
documentais necessários à redação da lei do orçamento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 68. 
 

69-  1823, Junho, 18 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], conde de Palmela, 
[D. Pedro de Sousa Holstein], ao [ministro da Guerra, Assistente ao Despacho e 
da Marinha], Manuel Inácio Martins Pamplona [Corte Real], solicitando a emissão 
das ordens convenientes ao ajuntado na recente convenção hispano-portuguesa.  
Anexo: ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 69. 
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70-  1824, Junho, 12, [Lisboa] – 1832, Novembro, 5, [Lisboa], Caxias 
AVISOS (2; 1 minuta), sendo o primeiro do [secretário de Estado da Guerra, 
interino da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], do conde de 
Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], ao ministro e secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha, [conde de Subserra] [sic], mandando 
conservar as disposições por que se regulam as secretarias de estado; e o segundo, 
do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, José Antônio Leite 
de Olveira Leite de Barros, conde de Basto], ao [vice-rei do Estado da Índia], D. 
Manuel [Francisco Zacarias] de Portugal e Castro, sobre a concessão da reforma 
de D. José Maria de Castro e Almeida no posto do coronel. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 287, pasta 70. 
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AHU_CU_REINO 
Reino caixa 288 (1701-1826) 
37 pastas descritas 
Assuntos: mercês, médicos, presos, Guerra da Sucessão Espanhola, relações diplomáticas, 
metais e pedras preciosas, descaminhos, terremoto, navios, Relação da Bahia, Relação de 
Lisboa, contrabando, tabaco, contrato do sal, ofícios ultramarinos, Conselho Ultramarino, 
recrutamento militar, marinha de guerra, negócios consulares, comércio, missionação, 
Armazéns da Guiné e Índia.  
 
1-  1701, Outubro, 30 – 1708, Novembro, 5, Lisboa 

ALVARÁS (2) do rei D. João V, sendo o primeiro de mercê a Isabel Coriana, filha 
do capitão de infantaria João Rodrigues Leão, de cento e vinte mil reis de tença nas 
Obras Pias; e o segundo, nomeando João Valentim Rauppers médico da Câmara 
Real.  
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 1. 
 

2-  1710, Abril, 19, Lisboa 
PORTARIA do [secretário de Estado], Diogo de Mendonça Corte Real, para que se 
não ponha impedimento à viagem de Dionísio da Silva Parada, ajudante do 
regimento de D. Jorge Henriques, que levava para Lagos prisioneiros castelhanos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 2. 
 

3-  [ant. 1720] 
DECRETO (minuta) do rei [D. João V], fazendo mercê a Tomás de Ataíde do ofício 
de escrivão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 3. 
 

4-  1725, Dezembro, 18, Londres 
OFÍCIO [do agente do rei, D. João V], Francisco Mendes de Góis, ao Cónego 
Magistral [da Sé de Lisboa], [D. João da Mota e Silva], escrita da casa do enviado 
extraordinário de Portugal na Inglaterra, Antônio Galvão de Castelo Branco, 
dando conta de compras que fazia na Europa e mandado recomendações ao [irmão 
do destinatário], o doutor Manuel da Mota [e Silva].  
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 4. 
 

5-  � 1728, Junho, 17 – 1743, Agosto, 24, [Lisboa] 
AVISOS (2), sendo o primeiro do [secretário de Estado], Diogo de Mendonça Corte 
Real, ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], Antônio Rodrigues da Costa, 
remetendo para consulta requerimento de Mateus de Mira Moreno; e o segundo, 
do [secretário de Estado do Reino e Mercês], Pedro da Mota e Silva], ao 
[conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa e Meneses, 
ordenando a entrega ao padre João Batista Carbone, para exame, de todas as 
amostras minerais e de pedras preciosas finas que nele existirem. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 5. 
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6-  1751, Abril, 27, Lamego 

OFÍCIO do provedor da comarca [de Lamego], Afonso da Silva, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], [Diogo de Mendonça Corte Real], 
dando conta da averiguação realizada a partir de requerimento de Antônio Pereira 
de Sampaio, sobre descaminhos da Real Fazenda em Trás-os-Montes. 
Anexos: aviso, requerimento, devassa, certidões. Obs.: conjunto cosido em 
caderno.  
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 6. 
 

7-  1755, Dezembro, 11 – 1757, Março, 18, [Lisboa] 
AVISOS (2) ao [presidente do Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. 
Estêvão da Cunha e Meneses], sendo o primeiro do [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ordenando que 
se despache o mestre do navio Senhor Jesus da Assunção e Boa Morte, Francisco 
Carvalho dos Santos, apesar de não ter entregue na secretaria do Conselho 
[Ultramarino] os devidos bilhetes, que perdera no terremoto; e o segundo, do 
[secretário de Estado do Reino e Mercês], Sebastião José de Carvalho e Melo, 
dando ordem para reformar consulta feita a requerimento de Francisco da Costa 
de Ataíde, cerca de cinco anos antes.  
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 7. 
 

8-  � 1756, Outubro, 8 – 1757, Dezembro, 15, Lisboa 
DESPACHO e PARECER do Conselho Ultramarino, sendo o primeiro sobre 
requerimento de Manuel da Silva Ferreira, [para lhe restituírem o ofício de guarda-
mor da Relação da Bahia]; e o segundo, propondo tês nomes para o lugar de 
tenente cabo da fortaleza de Santa Cruz do Mar. 
Obs.: o primeiro tem apenas a última folha da consulta AHU_ACL_CU_005, Cx. 
129, D. 10087. A fortaleza de Santa Cruz do mar, objeto da segunda, fica no Rio de 
Janeiro. Ver, a propósito, AHU_ACL_CU_017, Cx. 52, D. 5195 e 
AHU_ACL_CU_017-01, Cx. 88, D. 20365 a 20367. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 8. 
 

9-  [post. 1761, Março] – [ant. 1832] 
LEMBRETES (29), referindo processos e/ou requerimentos do soldado Francisco 
Gonçalves da Silva, do médico partidista João Lopes Pinto da Palma, do abade 
Francisco de Carvalho da Cunha, do bacharel Pedro Bernardino, Félix Pereira da 
Piedade, Antônio José da Silva Coelho, Manuel Afonso Gonçalves, José Antônio da 
Nóbrega, Tristão Álavres da Costa Silveira, Manuel Pedro, Luís da Mota Feio, 
Antônio [Januário] e do negociante Nicolau Joaquim Pereira da Silva, havendo 
também referência a negócios religiosos, da Marinha, da Intendência Geral da 
Política e da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros.  
Obs.: um em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 9. 
 

10-  [post. 1765, Outubro] 
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INFORMAÇÃO ao guarda-mor da Relação de [Lisboa], Luís André do Couto, 
sobre os catraeiros Bernardo Gonçalves e Francisco da Rocha, pronunciados por 
contrabando de tabaco rapé. 
Anexos: certidões. 
Obs.: conjunto reunido em caderno, com referência a diversos outros condenados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 10. 
 

11-  1770, Abril, 13, Covilhã 
OFÍCIO do [juiz conservador da Fábrica de Lanefícios da Covilhã], João da Costa 
Borges Azevedo ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, 
[Sebastião José de Carvalho e Melo], informando requerimento do capitão Manuel 
Rodrigues Fortuna, queixoso de seu filho. 
Anexos: aviso, requerimento, auto de declaração, auto de testemunhos e auto de 
prisão. 
Obs.: Conjunto reunido em caderno. Entre o aviso do conde secretário de Estado e 
o ofício do juiz conservador medeiam mais de três anos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 11. 
 

12-  � [ant. 1777, Abril, 26] – [ant., 1779, Julho, 3] 
REQUERIMENTOS (6) à rainha, [D. Maria I], sendo a primeira de Domingos Lopes 
Loureiro, solicitando certidão do teor das condições, decreto e termo com que foi 
arrematado ultimamente o contrato das baleias da América; o segundo, de José 
Bernardo de Carvalho, solicitando certidão do requerimento contra o contratador 
do sal da América, Joaquim Pedro Quintela; o terceiro, do cavaleiro na Ordem de 
Cristo, Miguel de Gouveia Pegado, solicitando certidão do decreto por que fora 
provido no ofício de escrivão do contador das contas dos domínios ultramarinos; o 
quarto, de Manuel Ribeiro de Faria, para obter a devolução dos documentos 
entregues com requerimento realtivos à obtenção de baixa do privilégio de 
administrador do sal da cidade do Porto; o quinto, do capitão João Batista Freire, 
solicitando certidão do teor do decreto de 1740 sobre a possibilidade de requerer a 
mercê do hábito de Cristo por serviços feitos nos estados do Ultramar; e o sexto, de 
D. Prudência Ana Segismunda Bernardes, como administadora da pessoa e bens 
de seu marido, Antônio Manuel José de Vasconcelos, solicitando o pagamento dos 
juros devidos por um padrão imposto nos efeitos do Conselho Ultramarino. 
Anexos: requerimentos e carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 12. 
 

13-  � 1783, Dezembro, 15 
LISTA de documentos remetidos ao Conselho [Ultramarino] pelo [ex-governador 
do Pará], José de Nápoles Telo de Meneses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 13. 
 

14-  [post. 1785] 
TRATADO (minuta) de comércio de amizade proposto pelos Estados Unidos da 
América. 
Obs.: texto muito semelhante ao que se encontra no tratado de 1785, assinado entre 
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a Prússia e os Estados Unidos da América. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 14. 
 

15-  1788, Maio, 15, Caldas [da Rainha] 
AVISO do [secretário de Estado do Reino e Mercês], Visconde de Vila Nova de 
Cerveira, [D. Tomás Xavier de Lima Nogueira Vasconcelos Teles da Silva], ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, encaminhado requerimento de Helena da Assunção, viúva de Tomé 
Pimentel, e ordenando que se lhe mande dar cem mil reis por dia, pela folha da 
Ribeira das Naus. 
Anexos: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 15. 
 

16-  1795, Abril, 30 – Dezembro, 9, Lisboa 
CARTAS (3) à rainha [D . Maria I], sendo a primeira do porteiro do Conselho 
Ultramarino, João Antônio Botelho de Gouveia, informando as despesas efetuadas 
com a limpeza da casa e das pratas do dito tribunal, por ocasião da Páscoa; a 
segunda e a terceira, do oficial-maior do mesmo Conselho, João Carlos Finali, 
sobre o fornecimento de papel de Holanda e de Gênova e de sacos de chamalote de 
seda carmesim, para se remeterem as ordens destinadas ao Ultramar. 
Obs.: destes sacos de seda carmesim, subsistem bons exemplare na coleção 
museológica da Casa de Mateus, em Vila Real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 16. 
 

17-  1798, Março, 21 – Outubro, 17, Málaga  
OFÍCIOS (3) de Antonio Maria Bazo, sendo o primeiro a D. Diego de Sousa 
Coutinho [sic], dando conta da chegada do navio El Leon, comandado pelo capitão 
tenente D. Feliciano Antônio dos Santos; e os dois restantes ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
sobre as viagens de três navios de guerra ingleses oriundos de Gibraltar e uma 
esquadra de onze navios da mesma nacionalidade, em direção a poente.  
Obs.: em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 17. 
 

18-  ����1798, Março, 23 – Dezembro, 7, San Sebastián 
OFÍCIOS (5) de Saturnino de Vicuña ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo o primeiro sobre a 
detenção de corsários franceses e o movimento portuário; o segundo, 
encaminhando informações sobre a fragata Andorinha e o brigue Gavião; o 
terceiro, sobre o comboio integrado pela fragata Minerva; o quarto, dando conta 
das últimas notícias de França; e o quinto, sobre o trânsito de uma fragata corsária 
de Baiona denominada El Huzard, com dezoito canhões, que teria o projeto de 
desembarcar ao pé de uma das feitorias do Brasil.  
Anexos: informações. Obs.: em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 18. 
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19-  1798, Junho, 17 – 1799, Fevereiro, 22, Fez, Tavira, Leiria, Londres 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo o primeiro do [cônsul de Portugal em Tânger] 
Jorge P[edro] Colaço [de Sarre], dando conta da forma como foi recebido pelo rei 
de Marrocos; o segundo, do monteiro-mor [do Reino, conde de Castro de Marim, 
D. Francisco de Melo da Cunha], sobre as providências necessárias viabilizar do 
negócio da expostação de gados para o Algarve; o terceiro, do bispo de Leiria, 
[Manuel de Aguiar], afiançando ser injusta a acusação que se lhe fazia; e o quarto, 
do [agente de Portugal em Londres], José Rademaker, apresentando o mestre do 
navio americano Birmingham, Benjamin Weeks. 
Obs.: o conde Castro Marim é o 1º marquês de Olhão, título concedido em 1808. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 19. 
 

20-  1798, Julho, 6 – Novembro, 6, Cádis, Porto de Santa Maria 
OFÍCIOS (2) do [cônsul] Henrique Ribeiro Neves ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre as 
diligência necessárias para que um navio de Manuel Ribeiro dos Santos e 
Companhia pudesse tomar carga em Espanha; e o segundo, sobre o depacho de 
um bergantim inglês e tripulação portuguesa. 
Anexos: ofícios (cópias). Obs.: parte dos anexos em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 20. 
 

21-  1798, Setembro, 7 – Dezembro, 4, Nápoles  
OFÍCIOS (5) do [cônsul de Portugal em Nápole], Caetano Gizzi, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
sobre o trânsito da esquadra portuguesa pelo Mediterrâneo. 
Obs.: em italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 21. 
 

22-  1799, Abril, 25 – Outubro, 5, Vigo, Porto, Póvoa de Varzim 
ESCRITO de Francisco Manuel Menendez ao [desembargador da Casa da 
Suplicação do Porto, corregedor e provedor da comarca, e superintendente da 
Marinha], Francisco de Almada Mendonça, dando conta de haver recebido 
correspondência para os comandantes da fragata Minerva e do bergantim Gaivota, 
e OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho], sendo o primeiro de Francisco Felipe de Oliveira 
Maia, sobre o seu insucesso na recruta de mancebos; o segundo e o terceiro, do 
desembargador Francisco de Almada Mendonça, sobre o armamento nos portos de 
Ferrol e Corunha. 
Anexo: aviso. Obs.: o escrito está em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 22. 
 

23-  1799, Junho, 17 – [ant. 1800, Agosto, 17], Port Mahon, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo o primeiro ao [conde] de Saint Vincent, [Sir 
John Jervis], sobre a permanência da esquadra portuguesa no Mediterrâneo; e o 
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segundo, do capitão de fragata, cavaleiro de Drucour, expondo os seus serviços 
dos últimos sete anos e requerendo ser promovido a capitão de navio. 
Obs.: um em inglês, outro em francês. A data do segundo supõe-se da 
confrontação com aHU_CU_Reino, Cx. 260, pasta 27. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 23. 
 

24-  1799, Julho, 20-29, Porto 
OFÍCIOS (2) de D. João Correia de Sá ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo o primeiro sobre as 
medidas a tomar em relação à esquadra combinada franco-espanhola; e a segunda, 
sobre a proibição de entrarem na barra do Douro embarcações provenientes da 
África e do Mediterrâneo, por razões de saúde pública. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 24. 
 

25-  � [ant. 1800, Fevereiro, 21] – [ant. 1808] 
REQUERIMENTOS (6) ao príncipe regente, [D. João], sendo o primeiro do guarda 
cera Felipe Liberato Dias, solicitando ordenar aos governadores das cidades [sic] 
do Rio de Janeiro, Bahia, Goa, Pernambuco, Pará e Maranhão que todas as causas 
cíveis de militares, tanto na inferior, como na superior instância, sejam remetidas 
ao cartório de Pedro Martir da Silva, serventuário do ofício de escrivão privativo 
dessas matérias; o segundo, do cadete da companhia de caçadores do 1º regimento 
de infantaria de linha, Inácio José da Silveira Estrela, solicitando transferência para 
o batalhão terceiro; o terceiro, do marinheiro Agostinho José, rogando a 
possibilidade de servir nas naus ou fragatas reais, no lugar da sua pena de dez 
anos de degredo nas galés; o quarto, do 1º tenente de mar da Armada Real, 
Antônio José de Sousa Miranda, para ser promovido; o quinto, do conde da 
Cunha, D. José Vasques, solicitando as verbas e assentos precisos para cumprir o 
decreto régio que ordenara se lhe fizesse o pagamento dos soldos de capitão 
tenente desde o dia 19 de Novembro de 1776; e o sexto, de João Henriques de 
Sequeira, renovando as suas súplicas de transferência do lugar de oficial 
supranumerário da Secretaria de Estado da Fazenda para outro, de oficial efetivo, 
em qualquer das restantes repartições da Coroa.   
Anexos: lembretes, requerimento, ofício e carta particular. 
Obs.: a data final refere-se ao fim do período do Visconde de Anadia como 
secretário de Estado. A carta particular está em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 25. 
 

26-  [post. 1800, Outubro, 13] 
LEMBRETE [do oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João 
Felipe da Fonseca] sobre ofícios do cônsul de Portugal em Tripoli, [Bernard de Mc 
Donogh], que pede a rápida remessa de presentes destinados ao Baxá e se queixa 
da dificuldade de subsistir com o ordenado que lhe pagam. 
Anexos: ofícios. Obs.: anexos em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 26. 
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27-  1804, Dezembro, 14, Queluz 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], ao [governador da 
Índia], Francisco Antônio da Veiga Cabral [da Câmara Pimentel], encaminhando 
petição de Rouloba Sinay Suria Raû, para ser despachada positivamente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 27. 
 

28-  [post. 1805, Setembro, 25] 
REPRESENTAÇÃO dos homens de negócio da cidade do Porto à rainha [D. Maria 
I], dando notícia do recente apresamento por corsários franceses de quatro dos 
navios dos de maior lote pertencentes à dita praça, e solicitando proteção de 
embarcações de guerra, para que tal se não volte a verificar. 
Obs.: o navio São Joaquim Augusto, que figura entre os apresado, vem referido em 
AHU_ACL_CU_009, Cx. 141, D. 10247, de 25 de Setembro de 1805. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 28. 
 

29-  � [ant. 1806, Fevereiro, 8], [Lisboa] 
ESCRITO do procurador geral dos missionários barbadinhos italianos [ao oficial-
maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, João Felipe da Fonseca], 
remetendo as patentes dos padres Pedro de São Pedro e Boaventura de Prato, 
enviados ao Pará, e dos freis João Batista de Bolonha e Vicente de Cássia, enviados 
à Bahia.  
Anexo: lembrete. Obs.: o destinatário depreende-se da forma de tratamento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 29. 
 

30-  � 1819, Maio, 1, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, em 
Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, no Brasil], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], 
comunicando a remessa da areia própria para fundição. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 30. 
 

31-  � 1819, Setembro, 4, Lisboa 
CARTA dos governadores do Reino de Portugal, o patriarca eleito, [D. Antônio 
José de Castro], o marquês de Borba, [Fernando Maria de Sousa Coutinho de 
Castelo Branco e Meneses], e D. Miguel Pereira Forjaz, ao rei [D. João VI], sobre a 
nacionalidade do cônsul português em Tripoli. 
Anexos: carta (2ª via), ofícios e recibo. Obs.: um dos ofícios está em inglês; o recibo, 
em italinao. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 31. 
 

32-  � 1820, Junho, 16-28, Lisboa 
OFÍCIOS (18) do [intendente dos Armazéns da Guiné, Índia e Armadas], Antônio 
Félix da Fonseca, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Miguel Pereira Forjaz, dando conta dos ingressos e das despesas verificadas na sua 
repartição, com referências a viagens para o Rio de Janeiro e para Pernambuco. 
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Anexos: memórias, relação, lembretes. Obs.: vão também nesta pasta duas folhas 
que compunham a capilha do conjunto de ofícios de Fevereiro, desta mesma série. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 32. 
 

33-  � 1820, Agosto, 1 – 31, Lisboa 
OFÍCIOS (47) do [intendente dos Armazéns da Guiné, Índia e Armadas], Antônio 
Félix da Fonseca, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
conde da Feira, [D. Miguel Pereira Forjaz], dando conta dos ingressos e das 
despesas verificadas na sua repartição, com referência a viagem para a Corte do 
Rio de Janeiro. 
Anexos: lembretes, mapas, memórias, relações e informação. Obs.: o conjunto 
conserva a capilha original. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 33. 
 

34-  1822, Janeiro, 30, Lisboa 
CONTA elaborada pelo [intendente dos Armazéns da Guiné, Índia e Armadas], 
Antônio Félix da Fonseca, do dinheiro recebido do Tesouro Público Nacional no 
ano de 1821. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 34. 
 

35-  1822, Setembro, 12 – 28, Lisboa 
OFÍCIOS (2) do [intendente dos Armazéns da Guiné, Índia e Armadas], Antônio 
Félix da Fonseca, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Inácio da Costa Quintela, dando conta de verbas recebidas do Tesouro Nacional. 
AHU_CU_Reino, Cx. 288, pasta 35. 
 

36-  1823, Dezembro, 6, Lisboa 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios da Guerra e interino da Marinha e 
Ultramar], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], ao 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, informando não ter 
consigo nenhuma consulta do Conselho Ultramarino por resolver. 
AHU_CU_Reino, Cx.  288, pasta 36. 
 

37-  1826, Dezembro, 30, Lisboa 
LISTA elaborada por José Pedro da Câmara, dando conta das pessoas empregadas 
na Repartição da Saúde Pública e estações subalternas. 
Anexo: lista (aditamento). Obs.: o aditamento é datado de 19 de Janeiro de 1827. 
AHU_CU_Reino, Cx.  288, pasta 37. 
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AHU_CU_REINO 
Reino caixa 291 (1709-1798) 
50 pastas descritas 
Assuntos: cavalaria, jurisdição eclesiástica, senhorios, levas para a Índia, pescas, presos, 
Junta do Sal, comércio ultramarino, cochonilha, contrato do Consulado Geral da Saída, 
pólvora, roubos, negócios diplomáticos e consulares, alfândegas, saúde, jornadas régias, 
logística militar, navios, procissões. 
 
1-  1709, Setembro, 11 

AVISO de Diogo Luís Ribeiro Soares ao [comissário geral da Cavalaria da Corte], 
Antôno Ferrão Castel Branco, para passar a um regimento de cavalaria da 
província de Trás-os-Montes.  
Anexos: escritos, portaria, certidão. 
Obs.: conjunto reunido em caderno; em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 1. 
 

2-  [1730, Julho, 16 – 1740, Fevereiro, 6] 
CONSTITUIÇÃO ECLESIÁSTICA (extrato) relativa ao Patriarcado de Lisboa. 
Obs.: em latim. A data indicada é a do pontificado de Clemente XII. A data 
manuscrita a lápis no canto superior esquerdo (1788?) indica tratar-se de cópia do 
reinado de D. Maria I. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 2. 
 

3-  [post. 1732, Outubro, 9] 
REQUERIMENTO (cópia) do provincial da Ordem dos Pregadores da Província 
dos Reinos de Portugal e Algarves, ao rei [D. João V], solicitando emissão de 
ordem para que nenhum dos religiosos da sua ordem seja admitido aos graus de 
presentaturas ou magistério do número ou supranumerários, sem terem as 
faculdades e requisitos declarados nas constituições da dita ordem, nas bulas 
papais e na lei positiva do Reino.  
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 3. 
 

4-  ���� [ant. 1737, Agosto, 22] – [ant. 1741, Setembro, 5] 
REQUERIMENTOS (2), sendo o primeiro do tenente de Infantaria João Palha de 
Almeida, ao rei, [D. João V], solicitando ser provido no posto de capitão-mor do 
Espírito Santo; e o segundo do capitão tenente da guarda costa, João Tavares de 
Almeida, ao provedor mor da Fazenda Real e vedor da gente da guerra, para que 
se lhe passe certidão de estar servindo a Coroa.  
Anexos: informação de serviços, fé de ofícios, folha corrida, atestados, 
requerimentos e carta patente. 
Obs.: no primeiro, há lacre com armas do comendador João Filipe Pereira de 
Castro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 4. 
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5-  1739, Julho, 11 – [ca. 1744] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei, [D. João V], sendo o primeiro do conde da Ericeira, 
[D. Francisco Xavier de Meneses], solicitando alvará de doação da vila de Ancião, 
com incorporações decorrentes da determinação de 15 de Julho de 1689; e o 
segundo, do marquês de Louriçal, [D. Francisco Xavier Rafael de Meneses], neto 
do anterior, solicitando nova portaria, com expressa menção do direito que tinha a 
mais uma vida a duzentos mil reis no almoxarifado dos Azeites, conforme o 
padrão de 9 de Dezembro de 1673.  
Anexos: escritos, avisos, avisos (minutas), alvará, auto, certidão, requerimentos, 
carta de padrão, ofício, portarias (cópias), decretos (cópias) e relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 5. 
 

6-  1757, Janeiro, 13 – Março, 1, Coimbra 
OFÍCIOS (2) do corregedor da comarca de Coimbra, Manuel Gonçalves de 
Miranda, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Tomé 
Joaquim da Costa Corte Real, sobre a recruta de gente para a Índia.  
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 6. 
 

7-  ���� 1757, Janeiro 15 – 1760, Outubro, 9, [Lisboa], Coimbra, Resende, Tomar, Elvas 
e Viana 
OFÍCIOS (8) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Tomé 
Joaquim da Costa Corte Real, sendo o primeiro de Sebastião Xavier da Gama Lobo, 
encaminhado dois requerimentos; o segundo, de Antônio de Sá Lopes, solicitando 
esclarecimentos sobre a maneira de informar o número de carpinteiros de 
machado, marinheiros, pescadores, barqueiros e fragateiros existentes na comarca 
de Coimbra; o terceiro, do corregedor da comarca de Lamego, Inácio José de 
Figueiredo Pinto Osório, sobre leva de presos para a Índia; o quarto, do corregedor 
da comarca [de Tomar], doutor Manuel Jacinto Leitão, sobre o memo assunto; o 
quinto, de Maurício José Teixeira de [Andrade], solicitando o despacho de petição 
que encaminhava, a tempo de poder embarcar na frota da Bahia; o sexto, do 
tenente de cavalos do regimento de Elvas, Lourenço Mesurado de Vasconcelos, 
solicitando apoio para ascender ao posto de capitão da sua companhia; o sétimo, 
do marquês de Angeja, [D. Pedro José de Noronha], enviando aviso e relações de 
gastos do provedor da Casa da Índia com presos que estiveram no Lazareto; e o 
oitavo, do juiz da alfândega de Viana, Tomás Antônio Maciel Teixeira, [sobre os 
direitos devidos por pipas de azeite de peixe oriundas de Lisboa, ultimamente 
remetidas a Viana]. 
Anexos: relações, requerimentos, certidões, ofícios, memória, avisos (copias). 
Obs.: Alguns em mau estado. Para Maurício José Teixeira de Andrade, filho de José 
Teixeira de Carvalho, ver PT-TT-RGM, D. João V a D. Maria I.  
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 7. 
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8-  1757, Fevereiro, 17 – [ant. 1770, Março, 5] , Setúbal, Lisboa 
CARTAS (3) ao rei, [D. José I], sendo a primeira do desembargador Tomás da 
Costa de Almeida Castel Branco sobre a ruína da casa que costumava servir para 
as reuniões da Junta do Sal; a segunda e a terceira, [do secretário do Conselho 
Ultramarino], Joaquim Miguel Lopres de Lavre, informando requerimentos de 
Francisco Vicente Xavier Furtado Castro do Rio, filho do visconde de Barbacena, 
Luís Xavier Futado Castro do Rio, e do procurador geral dos carmelitas descalços. 
Anexo: portaria (cópia), requerimentos, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 8. 
 

9-  ���� 1760, Outubro, 3, Lisboa 
CERTIDÃO dos escrivães da Mesa Grande da Alfândega de Lisboa, Pedro Valente 
Saraiva da Silva e Antônio Soares Guerreiro, sobre o volume de azeite de peixe 
proveniente do Rio de Janeiro e da Terra Nova, entre 1756 e 1760. 
Obs.: Pedro Valente Saraiva da Silva consta de PT-TT-RGM, D. João V e D. José. 
Sobre as entradas de azeite de peixe, ver também a pasta 7, supra.  
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 9. 
 

10-  [ant. 1768, Dezembro, 14] 
REQUERIMENTO do capitão André Álvares Pereira Viana, ao rei [D. José I], 
solicitando provisão régia para poder cobrar dúvida.  
Anexos: bilhete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 10. 
 

11-  1774, Agosto, 4 – 1801, Dezembro, 1, [Lisboa], Pinheiro 
DECRETOS (2 cópias), sendo o primeiro do rei, [D. José I], concedendo licença ao 
negociante Luís Cantofer, para poder mandar anualmente, e por tempo de cinco 
anos, um navio para o Mar Vermelho; e o segundo, do príncipe regente, [D. João], 
para a criação do Conselho Militar. 
Anexos: portaria (cópia). Obs.: no mesmo suporte do primeiro, consta também um 
conjunto de condições. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 11. 
 

12-  [ant. 1777, Janeiro, 30] 
REQUERIMENTO de Manuel Francisco da Cruz, à rainha, [D. Mariana Vitória, 
regente do Reino], solicitando que se suspenda a execução de uma dívida de que, 
de fato, não era fiador. 
Anexos: certidão e carta.  
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 12. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

13-  1777, Março, 26 – 1787, Janeiro, 4, Lisboa 
OFÍCIOS (7) do intendente geral dos contrabandos e descaminhos dos Reais 
Direitos e administador geral da Alfândega, Diogo Inácio de Pina Manique ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e 
Castro], sendo o primeiro sobre um despacho do juiz da Índia e Mina, intimando-o 
a suspender a sua jurisdição; o segundo, como intendente geral da Polícia, sobre as 
luminárias do edifício da Fundição; o terceiro, apresentando o descobridor de uma 
ola (tipo de palmeira); o quarto, informando requerimento de [José Félix de Sousa, 
capitão de navios], que intentara fugir numa setiá napolitana; o quinto, sobre o 
despacho da cochonilha transportada a bordo da corveta São Rafael, comandada 
pelo mestre José Antônio Duarte Gomes; o sexto, solicitando os autos em que são 
réus João Buthlier, Francisco de Castro e outros; e o sétimo, informando 
requerimento de Miguel Balzarini, para reexportar para Cádis uma caixa que 
equivocadamente entrou em Lisboa, oriunda de Rouen. 
Anexo: despacho (cópia), lembrete, requerimento, instrumento de promessa e 
obrigação (traslado). 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 13. 
 

14-  [ca. 1777 – 1834] 
LEMBRETES (13) relativos a provisões ou requerimentos de Antônio Pereira de 
Cubelos, Henrique José Pestana Lobo de Almeida, Maria de Jesus de Sá Cordeiro, 
José Caetano de Carvalho, João Lopes da Silva, Bernardo José Constantino Gomes 
de Castro, Bernardo Rodrigues Lima, Francisco Pires da Franca, Manuel Vieira da 
Silva Tovar e Albuquerque, Inácio Joaquim e Joaquim José Maria de Góis, entre 
outros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 14. 
 

15-  [post. 1778, Agosto] 
MAPAS de receita e depesa do contrato do Consulado Geral da Saída. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 15. 
 

16-  1778, Agosto, 18 – 1787, Julho, 3, Lisboa 
RELAÇÕES (3), sendo a primeira das fazendas encontradas a bordo do navio 
Delfim; a segunda, das pessoas falecidas que levavam tenças pela folha dos efeitos 
do Conselho Ultramarino; e a terceira, sobre a fazenda encaminhada do presídio 
do Lazareto para a Alfândega [de Lisboa] no barco do arrais Francisco Carvalho, 
conduzido pelo guarda do número Manuel Antônio de Faria, e na fragata de João 
de Oliveira, conduzida pelo guarda do número Antônio José de Lemos. 
Obs.: na primeira, notam-se sobretudo fazendas da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 16. 
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17-  1779, Dezembro, 6, [Lisboa] 
OFÍCIO do [almirante de Portugal], conde de Resende, [D. Antônio José de 
Castro], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro, encaminhando cópia de decreto pelo qual se nomeou o 
almoxarife da Fábrica da Pólvora. 
Anexo: decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 17. 
 

18-  1780, Junho, 5, [Lisboa] 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra, 
Aires de Sá e Melo], à embaixatriz D. Maria Martiña de Castro y Loinaz, viúva do 
[embaixador de Portugal em Espanha], D. Francisco Inocêncio de Sousa Coutinho, 
em resposta a carta que esta lhe escrevera, agradecendo as manifestações de pesar. 
Obs.: para a identificação da destinatária, ver Andrée Mansuy-Diniz Silva, Portrait 
d'un homme d'État: D. Rodrigo de Sousa Coutinho, Comte de Linhares 1755-1812, 2 
Vols., Paris, Centre Culturel Calouste Gulbenkian, passim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 18. 
 

19-  [post. 1780] 
MEMÓRIA (minuta) sobre o aproveitamento agrícola da lezíria chamada "A 
Cabeça", a leste das voltas de Andreza. 
Obs.: datada pela marca de água. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 19. 
 

20-  1781, Dezembro, 17 – 1787, Fevereiro, 28, Lisboa 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de Vila Nova de 
Cerveira, [D. Tomás Xavier de Lima], sendo o primeiro do conde aposentador-mor, 
[conde de Santiago de Beduíno, D. Lourenço Antônio de Sousa da Silva e 
Meneses], informando petição de Gaspar Pinheiro da Câmara Manuel; e o 
segundo, do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina 
Manique, sobre o destino a dar a Bertholo Alves Vieira e Manuel de Oliveira Sousa 
Guimarães, presos com mais de vinte sócios, pelo bispo do Porto, [D. João Rafael 
de Mendonça], por causa de repetidos roubos particados em igrejas de toda a 
província. 
Anexos: requerimento e aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 20. 
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21-  [post. 1781] – [ant. 1786, Abril, 27] 
REQUERIMENTO (3) à rainha, [D. Maria I], sendo o primeiro de Duarte Pouver e 
companhia, homens de negócio da nação britânica da cidade de Lisboa, para serem 
absolvidos pelo não pagamento de todos os direitos referentes ao embarque de 
carne e manteiga para Marselha; o segundo, do bispo de Elvas, [D. João Teixeira de 
Carvalho], solicitando providências para resolver as desordens provocadas pelo 
ministro da Ordem Terceira, Manuel Joaquim Ferreira de Basto; o terceiro, de D. 
Eufrósina Rosa de Santa Gertrudes, solicitando que, na  conformidade da apostila, 
se lhe faça assentamento de um padrão de juro. 
Anexos: atestados, certidões e carta. Obs.: sobre Duarte Pouver, ver também pasta 
28, infra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 21. 
 

22-  1782, Janeiro, 16 – 1787, Agosto, 2, Lisboa 
OFÍCIOS (6) do [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário da Inglaterra 
em Portugal], Robert Walpole, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sendo o primeiro sobre o levantamento dos 
obstáculos impostos à entrada de produtos irlandeses em Portugal; o segundo, 
sobre prejuízos causados [na barra do Tejo] pela fragata inglesa Leocádia; o 
terceiro, intercedendo a favor de Manuel Gillaume Dun, que pretendia ser isento 
das obrigações de polícia; o quarto, solicitando um corpo de guarda para manter 
na ordem a tripulação do navio Le Locko, da companhia britânica das Índias 
[Orientais]; o quinto, intrercedendo favor os passageiros do navio sueco Le 
Grieswald, tinham feito uma quarentena de quarenta e cinco dias; o sexto, 
intercedendo a favor da fragata Carysford, oriunda de Gibraltar; e ESCRITO do 
mesmo enviado ao sobredito secretário de Estado, para um pronto reembolso do 
que se devia ao capitão Fideli Grimaldi, do navio britânico Maria. 
Obs.: em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 22. 
 

23-  1782, Fevereiro, 6, Lisboa 
OFÍCIO do guarda-mor da Alfândega, Raimundo Pinto de Carvalho, ao 
administrador geral da Alfândega, desembargador [Diogo Inácio de Pina 
Manique], informando requerimento do mestre da corveta São Rafael, Antônio 
Duarte Gomes, para fazer baldeação de mercadorias oriundas de Cádis. 
Anexos: requerimentos, lista, atestado e conhecimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 23. 
 

24-  1782, Fevereiro, 12, Lisboa 
ESCRITO do [comandante do esquadrão naval britânico ao largo da costa 
portuguesa], comodoro [George] Johnstone, ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], agradecendo a 
correspondência e todas as mostras de civilidade de que fora alvo. 
Obs.: em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 24. 
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25-  1782, Março, 7 – Novembro, 8, Lisboa, [Oeiras] 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], sendo o primeiro do juiz dos órfãos da repartição do 
Reino, João Venâncio Pereira da Cunha Coelho Henriques, informando petição do 
soldado Francisco José de Freitas, que reclamava uma parte do rendimento de que 
usufria sua mãe, Caetana Bernarda; o segundo, de José de Melo Brayner, enviando 
os nomes do oficiais de infantaria que se achavam nomeados para guarnecer a nau 
Nossa Senhora dos Prazeres; o terceiro, do [oficial engenheiro] Luís Antônio de 
Almeida Pimentel, dando conta necessidade de aprontar pólvora de caça, por 
ordem d'el-rei [D. Pedro III], e da ocorrência de um incêndio num engenho de 
água; o quarto, do [provedor da Junta Administrativa dos Fundos da Companhia 
Geral de Pernambuco e Paraíba], Maurício José Cremer Wanzeller, informando 
processo sobre desentendimento entre o padre Inácio da Luz Butineli e o 
comandante da nau Príncipe do Brasil, capitão tenente Antônio Lopes Cardoso, ao 
serviço da dita companhia; e o quinto, de José de Vasconcelos e Sousa, sobre os 
salários devidos a [Vitorian Rosa de campos], viúva do capitão da nau Mariana 
Vitória, [Domingos Furtado de Mendonça]. 
Anexos: requerimentos, autos de testemunhas, informação, ofícios, escritos, termo 
de testemunho, portaria, despacho, bandos e ordens (cópias), memória, lembrete, 
alvará (minuta) e parecer. 
Obs.: João de Melo Brayner (ou Brainer) vem referido como coronel do mar em 
ofício de 31 de Janeiro de 1788, que se encontra no AHU_CU_Reino, Cx. 19, pasta 
10. Para a identificação de Luís Antônio de Almeida Pimentel, ver 
AHU_ACL_CU_005, Cx. 162, D. 12298. Para Maurício José Cremer Wanzeller, 
AHU_ACL_CU_015, passim, 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 25. 
 

26-  1782, Junho, 20 – 1787 Agosto, 11, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) de João da Cunha d'Eça Teles de Meneses, do Arsenal Real do 
Exército, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro, sendo o primeiro sobre requerimento do [negociante] João 
Batista Locatelli, que pretendia obter conhecimento para ser pagos de umas 
manufaturas de algodão; o segundo, sobre a possibilidade de disponibilizar 
armazéns para comodo de fazendas chegadas do Norte, na sequência de pedido do 
administador da Alfândega, Diogo Inácio de Pina Manique; o terceiro, sobre o 
fornecimento de barracas e peças de artilharia; e o quarto, dando conta de haver 
entregue uma série de fardas, panos, linhas e botões para tropas embarcadas ou 
integrantes das guarnições da nau Nossa Senhora do Bom Sucesso, da fragata 
Golfinho, e dos cutters Galgo e Coroa. 
Anexos: ofícios (cópias), requerimento, aviso (cópia) e ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 26. 
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27-  1782, Julho, 13 – Setembro, 4, [Oeiras] 
OFÍCIOS (2) do tenente coronel Henrique de Pratt ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sendo o primeiro 
para dar conta do desembarque da guarnição de artilharia que se achava a bordo 
da fragata A Princesa do Brasil; e o segundo, sobre o embarque de um 
destacamento do regimento de artilharia da Corte no navio de comércio Santíssimo 
Sacramento e Socorro, de Luís Machado Teixeira, que seguia viagem para a Ásia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 27. 
 

28-  1782, Julho, 28 – 1787, Janeiro, 7, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do desembargador suprintendente geral dos contrabandos e 
descaminhos dos seus direitos, Antônio Joaquim de Pina Manique, sendo o 
primeiro para encaminhar certidão [relativa ao capitão tenente Lourenço Antônio 
da Costa, cavaleiro da Ordem de Cristo, preso na cadeia do Castelo de São Jorge]; o 
segundo, sobre apreensão de carne e manteiga realizada nos navios Nossa Senhora 
das Necessiades e Nossa Senhora do Rosário, de Duarte Pouver; e o terceiro, 
encaminhado ofício do escrivão da alfândega de Belém, [Joaquim José de Abreu], 
sobre desordem provocada por contrabandistas que procuraram abordar um 
paquete ancorado no Tejo.  
Anexos: certidão, acórdãos (cópias), ofício. Obs.: sobre Duarte Pouver, ver também 
pasta 21, supra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 28. 
 

29-  1784, Setembro, 22 – 1786, Abril, 21, Melgaço, Setúbal 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], sendo o primeiro do juiz de fora predicamentado de 
Melgaço, João Pedro de Sales Ribeiro, dando conta da captura de D. Maria Soares 
de Castro, de que fora encarregado por carta régia de 13 de Dezembro de 1783; o 
segundo, do juiz da alfândega de Setúbal, João Inácio Pereira de Azambuja, 
relatando incêndio ocorrido a bordo do navio inglês Adventure, comandado pelo 
capitão Thomas Molloy; o terceiro, do guarda-mor da Saúde, Jacinto Manuel 
[Freire] Coelho de Paiva, sobre o mesmo assunto; e o quarto, também do já referido 
juiz da alfândega, comunicando a ocorrência de novo desentendimento com o 
guarda mor da Saúde, por ocasião da descarga do navio inglês Sereníssimo 
Cambiasso. 
Anexos: certidão, lembrete, ofício (cópia), certidão, requerimentos, portaria (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 29. 
 

30-  ���� 1785, Outubro, 26, Setúbal 
OFÍCIO do superintendente do Sal de Setúbal, D. Francisco Manuel de Andrade 
Moreira, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro, sobre requerimento do coronel Luís José Soares Serrão, 
proprietário do ofício de escrivão da descarga da alfândega da Bahia.  
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 30. 
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31-  1785, Novembro, 5, Setúbal 
OFÍCIO do superintendente do Sal de Setúbal, D. Francisco Manuel de Andrade 
Moreira, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro, sobre os salários reclamados pelo guarda-mor da vila de Setúbal 
e seu escrivão, sobre a sua assistência à carga que se salvou do navio inglês 
Amigos. 
Anexos: lembrete, ofícios, requerimentos, autos (traslado), informação, termo de 
declaração, auto de exame, escrito (cópia). 
Obs.: para D. Francisco Manuel de Andrade Moreira, ver também a pasta seguinte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 31. 
 

32-  1786, Janeiro, 16 – Dezembro, 22, Lisboa 
ESCRITOS (3) do marquês de Bombelles ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, com votos de estima e 
agradecimento de mostras de civilidade. 
Obs.: em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 32. 
 

33-  1786, Março, 10 – 1787, Junho, 6, Elvas, Lisboa 
ESCRITOS (2), ao [oficial-maior da Secretaria de estado da Marinha e Ultramar], 
João Felipe da Fonseca, sendo o primeiro do visconde da Lourinhã, [Manuel 
Bernardo de Melo e Castro], sobre os preços ajustados para o provimento das 
tropas de infantaria e cavalaria da província do Alentejo; e o segundo, [de outro 
oficial de secretaria], dando conta de haver recebido as cartas enviadas pelo correio 
Francisco Carlos, referindo a depedida do embaixador espanhol, conde de Fernan 
Nuñez, e dando conta da forma de tratamento a ser utilizada com o seu substituto, 
Cavaleiro  Caamaño, encarregado de negócios. 
Anexos: ofícios (cópias) e mapas de despesas. Obs.: o anexo referido no terceiro 
pode ser o primeiro documento da pasta datada de 1787, Maio, 17 – Junho, 19, 
Lisboa, infra. Alcolena é freguesia de Belém. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 33. 
 

34-  1786, março, 15 – Setembro, 16, Elvas, Borba 
OFÍCIOS (2) do visconde da Lourinhã, [Manuel Bernardo de Melo e Castro], ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sendo o primeiro sobre queixas formuladas pelos pobres enfermos da 
Misericórdia de Vila Viçosa se seus moradores contra o médico partidista, Amaro 
Antônio; e o segundo, encaminhando requerimento de alguns lavradores do termo 
de Vila Viçosa, rogando socorro pelas dificuldades que experimentavam nas suas 
colheitas. 
Anexo: ofício, requerimento, representação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 34. 
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35-  [ant. 1786, Março, 16] 
REQUERIMENTO de Manuel Antônio de Sá ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], para nele se verifique a mercê 
de feitor das dízimas do pescado da cidade de Lisboa, da repartição da Sereníssima 
Casa de Bragança. 
Anexo: escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 35. 
 

36-  1786, Maio, 1 – Outubro, 6, Alcobaça, Vila Viçosa 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], sendo o primeiro do ouvidor da comarca [de Leiria], 
Bento Lobo de Abranches, sobre a preparação de perús, galinhas, frangas, frangos 
e ovos para uma jornada régia; o segundo, do juiz de fora Luís Tomás Veloso de 
Miranda, vereadores e procurador do concelho de Vila Viçosa, Tomé Antunes 
Moreira, Joaquim Falcão da Gama e Sousa, Jerônimo da Costa de Carvalho 
Primoroso e José Francisco Soares, sobre a falta de trigo que experimentavam; e o 
terceiro, do desembargador ouvidor da comarca [de Vila Viçosa], José Peixoto de 
Brito Mexia, encaminhado recibo do Superior do Colégio da Purificação da cidade 
de Évora, [padre Ambrósio Ferreira da Costa, relativo à entrega dos padres 
Antônio Rebelo de Sousa, Joaquim Vicente Monarca e Antônio Luís Pereira, 
capelães da Real Capela de Vila Viçosa]. 
Anexo: recibo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 36. 
 

37-  1786, Dezembro, 19 – 1787, Fevereiro, 9, [Lisboa] 
ESCRITOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, e 
interino dos Estrangeiros e Guerra], Martinho de Melo e Castro, sendo o primeiro 
do encarregado de negócios da Rússia, [H. de] Frosmann, e o segundo, [do 
encarregado de negócios do Império], Cavaleiro [L.] de Lebzeltern, para a obtenção 
de entevistas; e OFÍCIOS (3) ao mesmo secretário, sendo o primeiro do [agente da 
Suécia], [J. A.] Kantzou, solicitando permissão para que uma salva de canhões; o 
segundo, dos [enviados extraordinários de Inglaterra], Robert Walpole e W. 
Fawkner, solicitando uma entrevista; e o terceiro, do [encarregado de negócios dos 
Países Baixos], barão de Hoggner, justificando o atraso do comandante da 
esquadra neerlendesa estacionada em Lisboa, Monsieur  Boot, em agradecer 
pessoalmente o levantamento da quarentena que lhe fora imposta. 
Obs.: em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 37. 
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38-  1787, Janeiro, 8, Lisboa 
OFÍCIO do [embaixador de Espanha], conde de Fernan Nuñez, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, e interino dos Estrangeiros e Guerra], 
Martinho de Melo e Castro, solicitando que se passem as ordens necessárias à 
captura de Manuel de Viñas, oriundo de Villanueva de Arosa, no Reino da Galiza. 
Anexo: informação. Obs.: em espanhol. Encontra-se com este um escrito sem data, 
do mesmo remetente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 38. 
 

39-  1787, Janeiro, 14 – Março, 13, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do escrivão da Provedoria da Saúde do porto de Belém, Antônio José 
Xavier, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de 
Melo e Castro], sendo o primeiro sobre a galera holandesa Bom Intento, do capitão 
Tierk Klas Lyn, encalhada a oeste da Trafaria; o segundo, sobre descargas de sedas 
efetuadas pelos navios raguzanos Glória e Partenope; e o terceiro, dando conta de 
ter aportado o navio dinamarquês Cidade de Rendesburgh, proveniente de Nova 
Iorque, sob comando do capitão Cristiano Frederico Schultz. 
Obs.: sobe as cargas dos navios raguzanos, ver também a pasta seguinte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 39. 
 

40-  1787, Fevereiro, 5 – Julho, 28, [Lisboa], Trafaria, Aldeia Galega 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sendo o primeiro do balio Duarte de Sousa Coutinho, 
solicitando a aviso para se liberarem as cargas dos navios raguzanos Glória e 
Partenope; o segundo, de Antônio Ferreira de Mesquita, informando petição do 
primeiro e segundo mestres ingleses Honry Major [sic] e John Woodstock, vindos 
de Londres no cutter Galgo, para entrarem ao serviço da Coroa de Portugal; o 
terceiro, de Luís de Moura Furtado, relatando os trabalhos de baldeação das 
fazendas armazenadas no Lazareto da Trafaria para a Alfândega de Lisboa e a 
Casa da Índia; o quarto, do [conselheiro de Estado e governador das Armas da 
Corte], duque de Lafões, [D. João Carlos de Bragança Sousa Ligne Tavares 
Mascarenhas da Silva], sobre as tropas destacadas para o posto do Adoxo [sic]; e o 
quinto, do juiz de fora da Aldeia Galega, Francisco Tavares de Almeida, sobre a 
avaliação das canastras apreendidas aos canastreiros João Ferreira e Manuel 
Ferreira, da vila de Alcochete. 
Anexos: requerimento, aviso e auto de avaliação. Obs.: sobre as cargas dos navios 
raguzanos, ver também a pasta anterior. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 40. 
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41-  1787, Maio, 2 – Agosto, 27, Trafaria 
OFÍCIOS (3) do capitão Antônio Paulo da Costa, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sendo o primeiro 
sobre o desaparecimento de dois calcetas; o segundo e o terceiro, encaminhando 
informações do doutor José Joaquim de São Tomás relativas ao estado de saúde 
dos desembarcados da nau Medusa. 
Anexos: ofícios. Obs.: os anexos têm evidentes sinais de humidade. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 41. 
 

42-  1787, Maio, 17 – Junho, 19, Lisboa 
OFÍCIOS (4) do [encarregado de negócios de Espanha], cavaleiro D. Josef 
Caamaño, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, e interino 
dos Estrangeiros e Guerra], Martinho de Melo e Castro, solicitando, o primeiro, a 
possibilidade de facultar o conhecimento da família real a quatro oficiais 
recomendados pela Corte de Madri; o segundo, o terceiro e o quarto, 
encaminhando correspondência remetida para a rainha, [D. Maria I], para os 
príncipes e para os infantes D. João e Carlota [Joaquina]. 
Obs.: em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 42. 
 

43-  1787, Junho, 6, Lisboa 
OFÍCIO do encarregado de negócios de Espanha], cavaleiro D. Josef Caamaño, ao 
[ofical maior da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], 
Manuel de Figueiredo, solicitando o aviso relativo à tripla saudação das fortalezas 
da praça de Lisboa, durante a solene procissão do Santíssimo Sacramento.  
Obs.: em espanhol. Manuel de Figueiredo, autor de peças de teatro, vem referido 
no Diccionario de Innocencio Francisco da Silva. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 43. 
 

44-  1787, Outubro, 13, Versalhes 
ORDEM (minuta de tradução) do Conselho de Estado de França, sobre a concessão 
de pensões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 44. 
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45-  [post. 1788, Fevereiro, 19] – 1789, Abril, 9, Outeiro, Lisboa, Barcelos 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], sendo o primeiro do juiz de fora de Outeiro, 
solicitando a recondução no lugar; o segundo, do corregedor do Bairro de Santa 
Catarina, Lino Antônio de Abreu, explicando as razões de um desentendimento 
com o juiz conservador dos espanhóis, [José Fernandes Nunes]; e o terceiro, do juiz 
de fora de Barcelos, Joaquim Antônio [Couto] de Pina Barreiros, informando a 
conta do juiz pela ordenação de Vila do Conde, [José Inácio da Silva Figueiredo 
Lobo], sobre as encandalosas entradas de Francisco Luís da Silva Mota, [cavaleiro 
da Ordem de Cristo], no convento das freiras [de Santa Clara], por amizade com o 
juiz de fora Pedro José Lopes.  
Anexos: autos (traslados), ofício e sumário de testemunhas. 
Obs.: a datação do primeiro deve-se à referência ao ouvidor da comarca de 
Bragança, Miguel Pereira de Barros, que de acordo com PT-TT-RGM/06/118919, 
teve alvará desse lugar aos 19 de Fevereiro de 1788. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 45. 
 

46-  [post. 1790] 
PARECER (minuta) do procurador da Coroa em processo relativo a um 
matrimônio, que corre na Casa da Suplicação. 
Obs.: datado aproximadamente, pela marca de água. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 46. 
 

47-  1791, Janeiro, 2-7, Alcárcer 
OFÍCIOS (2) de Miguel Ferreira Dias ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre a expedição de estacas 
para o Real Dique. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 47. 
 

48-  1791, Março, 31 – Julho, 21, Setúbal, Elvas, Almeida 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sendo o primeiro do guarda mor da Saúde do porto da 
vila de Setúbal, Jacinto Manuel Freire Coelho de Paiva, sobre a prisão a que fora 
sujeito o capitão da nau inglesa Chesterfel; o segundo, de D. Madalena Antônia da 
Gama Lobo, viúva [do tenente coronel Jerônimo da Silva Maldonado de Eça], 
solicitando despacho de requerimentos que há muito tempo trazia pendentes na 
Secretaria de Estado; o terceiro, de Manuel Antônio Pinheiro da Câmara Manuel, 
relantando o modo como mandara concertar o mastro de um cutter; e o quarto, do 
oficial Francisco Xavier Ferreira Taborda, reclamando ter sido preterido numa 
promoção. 
Anexos: certidão e requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 48. 
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49-  1791, Abril, 17 – Julho, 3, Leiria 
OFÍCIOS (3) do corregedor da comarca e conservador os Pinhais Reais de Leiria, 
Luís Xavier Valente de Gouveia, sendo o primeiro sobre o melhor método para a 
venda das madeiras cortadas; o segundo e o terceiro, relatando dificuldades 
diversas, relativas, sobretudo, ao embarque no Porto de São Pedro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 49. 
 

50-  1798, Setembro, 20, Lisboa 
BILHETE do conselheiro [do Conselho Ultramarino], Francisco da Silva Corte Real, 
para que se passe provisão a Francisco Xavier Ferreira, de modo a poder apelar de 
uma sentença. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291, pasta 50. 
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AHU_CU_REINO 
Reino caixa 291-A (1801–1832) 
14 pastas descritas 
Assuntos: marinha de guerra, boticários, cirurgiões, carpinteiros, negociantes, religiosos 
regulares, navios, Arsenal, Cordoaria, presos e degredados. 
 
1-  [1801 – 1808] 

REQUERIMENTOS (5) ao príncipe regente, [D. João], sendo o primeiro de João 
Jourdan, solicitando autorização para desembarcar entre torres [a Torre de Belém e 
a Torre Velha] o escriturário do navio Pérola do Mar, Paulo Jourdan, seu irmão; o 
segundo, do capitão tenente da Armada Real, Jerônimo de Andrade, rogando 
poder embarcar no primeiro navio de guerra que estiver para sair da barra do Tejo; 
o terceiro, do segundo tenente da Armada Real, João Francisco Mallatterre, para 
embarcar na nau Vasco da Gama; o quarto, de D, Gerturdes Antônia Fortunato 
Monteiro, viúva de Antônio José Monteiro, capitão de fragata da Armada Real, 
solicitando o pagamento de três anos da metade do soldo do seu marido, que se 
lhe estava devendo pelo Montepio; e o quinto, dos irmãos Polleri, negociantes 
franceses estabelecidos em Lisboa, reclamando o valor equivalente ao 
fornecimento de quase três mil almudes de azeite ao Armazém da Marinha. 
Anexos: lembretes. 
Obs.: apesar de não terem data, tanto pelas letras dos despachos, como pelos tipos 
de papéis utilizados, todos aparentam ser do tempo de exercício do visconde de 
Anadia como secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar. O 
primeiro apresenta-se em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291-A, pasta 1. 
 

2-  [1801 – 1808] 
REQUERIMENTOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses], sendo o 
primeiro do boticário João Pedro da Costa, para ter provimento a bordo na nau 
Vasco da Gama; o segundo, do cirurgião ajudante Joaquim Cardoso, sentenciado 
em dez anos de degredo para Angola, solicitando ficar retido até à monção 
pequena, de forma a ter tempo para conseguir os despachos necessários à sua 
soltura; o terceiro, do comandante do bergantim Boaventura, solicitando o 
pagamento dos soldos dos marinheiros, para poder seguir viagem; e o quarto, do 
segundo tenente da Armada Real, José Maria Regadas, rogando a nomeação de 
segundo oficial no bergantim Gavião, comandado pelo segundo tenente Maurício 
José de Melo Coutinho Corte Real. 
Anexos: lembretes e requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291-A, pasta 2. 
 

3-  [1801 – 1808] 
REQUERIMENTOS (2) a [um secretário de Estado], sendo o primeiro de Joaquim 
José de Oliveira, solicitando ser nomeado segundo calafate da nau Vasco da Gama 
ou do brigue Gavião; e o segundo, para que João Gonçalves Pereira Souto receba o 
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lugar de comissário na mesma nau. 
Obs.: datados pela referência ao visconde de Anadia como secretário de Estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291-A, pasta 3. 
 

4-  ���� [post. 1805, Dezembro, 16] – [post. 1806, Abril, 2] 
REQUERIMENTOS (7) ao príncipe regente, [D. João], sendo o primeiro do fidalgo 
da Casa Real João Amaro Álvares da Silva e Castro, solicitando passar a ter 
vencimento na Contadoria da Marinha; o segundo, do soldado da 2ª divisão do 
regimento de Marinha, José dos Santos, para ser removido do real serviço, por 
motivos de saúde; o terceiro, do guarda marinha da Armada Real, Joaquim 
Antônio de Aguiar, solicitando um ano de licença com vencimento de soldo, para 
cuidar da saúde e tratar de negócios familiares; o quarto, de Joaquim José de 
Mesquita, filho de Francisco José Mesquita, mestre da oficina de carpinteiros de 
branco do Arsenal Real da Marinha, solicitando ser nomeado, por frequentar há 
mais de cinco anos a Real Academia de Construção; o quinto, do negociante José 
da Silva Ribeiro, correspondente dos monges beneditinos da capitania da Bahia, na 
praça de Lisboa, solicitando licença para embarcar seis pipas de azeite; o sexto, do 
soldado José Rebelo, rogando transferência do extermínio para a Índia, a que fora 
sentenciado, para o trabalho nas fortificações; e o sétimo, do negociante João Inácio 
Tavares, solicitando a mercê do lugar de revelim do portão do Castelo de São 
Sebastião do Rio de Janeiro, por morte do tenente Sebastião José de Aguilar Sande 
Nabo.  
Anexos: requerimentos, atestados, certidões, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291-A, pasta 4. 
 

5-  1806, Abril, 9, Lisboa 
RELAÇÃO elaborada pelo escrivão Manuel da Cruz Pinto, enumerando os oficiais 
que passaram para bordo do bergantim Vingança, com destino a Lisboa. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291-A, pasta 5. 
 

6-  ���� [1808-1820] 
REQUERIMENTOS (7) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, D. Miguel Pereira Forjaz], sendo o primeiro do soldado da 1ª companhia 
da real brigada da Marinha, José Celestino, rogando ser solto, por estar inocente de 
um fogo pegado junto da ponte de Alcântara; o segundo, de Luís Marques Sida, 
para que o seu filho mais velho seja admitido a trabalhar no Arsenal da Marinha; o 
terceiro, do cego da oficina da estopa do Arsenal Real da Marinha, José de Sousa, 
solicitando a admissão do órfão João de Jesus, como aprendiz de calafate; o quarto, 
de Inácia Caetana, viúva do moço fiel do Arsenal Real da Marinha, Manuel 
Antônio Rodrigues, rogando o despacho de requerimento anterior; o quinto, de 
João Afonso, filho de Simão da Silva, natural da Galiza, renovando solicitação de 
baixa da praça que tinha a bordo da fragata Pérola; o sexto, de José Antônio 
Batista, para seu irmão, Joaquim Antônio Batista, vindo de Pernambuco no navio 
Paquete do Rio, poder desembarcar logo na altura da visita da Saúde; e o sétimo, 
do marinheiro do navio Princesa do Brasil, José Antônio, solicitando que o 
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intendente geral da Polícia declare em vinte e quatro horas se ele, requerente, é 
culpado de algum crime que justifique a sua prisão. 
Anexos: lembrete, requerimentos, requerimento (cópia) e escrito. 
Obs.: o anexo do quarto requerimento tem nota marginal de haver sido deitado "na 
caixa dos requerimento que vão para a América", sendo depois remetido "para o 
Rio de Janeiro". Para o brigue ou bergantim Paquete do Rio, capitaneado por 
Estêvão José Alves, ver, por exemplo, AHU_ACL_CU_015, Cx. 277, D. 18653, de 
Lisboa, 4 de Maio de 1816, e AHU_ACL_CU_003, Cx. 42, D. 3415, de Lisboa, 26 de 
Agosto do mesmo ano.  
AHU_CU_Reino, Cx. 291-A, pasta 6. 
 

7-  ���� [post. 1814, Outubro] – [ant. 1816, Dezembro, 6] 
REQUERIMENTOS (9) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, D. Miguel Pereira Forjaz], sendo o primeiro do 1º tenente da Armada 
Real, José Cândido Correia, solicitando a expedição do informe de outro seu 
anterior requerimento para a Corte do Rio de Janeiro; o segundo, de Joaquim 
Antônio, para ser despachado como aprendiz de carpinteiro de machado no 
Arsenal Real da Ribeira; o terceiro, do discípulo de construção do Arsenal Real da 
marinha, Januário Antônio de Barros [?], para ser nomeado aspirante engenheiro 
construtor; o quarto, do moço da nau Vasco da Gama, José Cipriano de Amor, para 
ter baixa, por motivos de saúde; o quinto, do capitão tenente da Armada Real, José 
Antônio Ferreira, rogando o pagamento do seu soldo, durante a viagem que iria 
fazer; o sexto, do comissário da Armada Real, João Batista Leite, para ser 
despachado comissário do Guadiana; o oitavo, de João Antônio Neves Estrela, 
rogando o lugar de ajudante de pagador ou escrituário dos Armazéns da Marinha, 
por ter servido nos mesmos armazéns como escriturário da Fazenda; e o nono, de 
Joaquim da Silva, homem cego, para ser admitido no Real Arsenal da Ribeira das 
Naus.  
Anexos: lembretes, atestados, requerimentos, escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291-A, pasta 7. 
 

8-  [ant. 1816, Janeiro, 30] – [ant. 1816, Fevereiro, 26] 
REQUERIMENTOS (4) ao príncipe regente, [D. João], sendo o primeiro de José 
Antônio de Araújo, solicitando ser pago da quantia constante de dois bilhetes, que 
apresenta; o segundo, do maltês José Batista Coelho, para que o inspetor do 
Arsenal Real da Marinha mande devolver um bote que o juiz do bairro dos 
Remolares lhe apreendera; o terceiro, de José de Santa Rita Vieira, rogando que se 
lhe prorrogue a arrematação de carnes verdes para o Hospital Real da Marinha; o 
quarto, do mandador de carpinteiros de machado Joaquim Antônio Pacheco, para 
se lhe apontar suplente ou conferir-lhe reforma, por motivos de saúde.  
Anexos: recibo, lembretes, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291-A, pasta 8. 
 

9-  [ant. 1816, Maio, 14] – [post. 1816, Julho, 11] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei, [D. João VI], sendo o primeiro do soldado da 4ª 
companhia da brigada real da Marinha de Lisboa, João Crisóstomo, solicitando ser 
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demitido do serviço militar, de forma a poder acudir a uma irmã viúva e seus três 
filhos; o segundo, de João Antônio da Silva, Jacinto Pereira e mais serradores da 
cidade de Lisboa, para que o seu ofício fique anexo à bandeira de São José, 
deixando portanto de ser considerado simplesmente como arte; o terceiro, do 
galego João Afonso, rogando dispensa do exercício de marujo, por não ter 
naturalidade portuguesa; e o quarto, de João Antônio Xavier, para que se receba no 
Arsenal Real da Marinha uma partida de pano azul de 3180 côvados. 
Anexos: lembrete, sentença (traslado), regimento (traslado), requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291-A, pasta 9. 
 

10-  [ant. 1821, Janeiro, 11] – [ant. 1821, Julho, 23] 
REQUERIMENTOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar da Junta Provisional do Governo Supremo do Reino], sendo o primeiro 
de Luísa Teresa, casada com o soldado da 1ª companhia da Brigada Real da 
Marinha, José Olávio [sic] de Lima, para que se despache seu anterior pedido de 
baixa; o segundo, do cirurgião do Arsenal e Galé, Manuel Antônio Lopes, para que 
se lhe pague um quartel em atraso; e o terceiro, de Margarida Antônia de Oliveira, 
viúva do mestre da oficina de sapateiro no Arsenal Real da Marinha, Manuel 
Caetano de Almeida, solicitando o pagamento de dois meses do ordenado do 
marido. 
Anexos: requerimentos e atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291-A, pasta 10. 
 

11-  ���� [ca. 1821, Janeiro] – 1821, março, 27 
REQUERIMENTOS (8) ao rei [D. João VI], sendo o primeiro de D. Lúcia Mariana 
de Mira, filha e órfã de José dos Santos Mira, pagador do Arsenal Real da Ribeira, 
solicitando o pagamento de ordenados em atraso; o segundo, de Leandro José, 
para ser admitido no Arsenal da Marinha, como aprendiz do ofício de calafate; o 
terceiro, do oficial de calafate Leonardo José Severo, para voltar à folha de ponto 
do Arsenal da Marinha, após uma ausência nos Estados do Brasil; o quarto, de frei 
Luís Zagalo, da Congregação da Terceira Ordem da Penitência, que tendo servido 
como capelão da nau Príncipe Real, na viagem que conduziu a família real ao 
Brasil, e tendo depois viajado até ao Pará, ao Maranhão e novamente ao Rio de 
Janeiro, solicitava o lugar de capelão dos navios de guerra da Armada Real; o 
quinto, do oficial do armazém da Água de Inglaterra pertencente à Fazenda 
Nacional e laboratório do Hospital Real da Marinha, Luís Martins Tarré, rogando o 
pagamento de cinco quartéis do seu ordenado; o sexto, do antigo oficial de calafate 
do Arsenal Real da Marinha, Luís dos Reis, para ser readmitido no seu lugar; o 
sétimo, do oficial de carpinteiro de machado do Arsenal Real da Marinha, Lúcio 
José de Abreu, solicitando o pagamento de ordenados em atraso; e o oitavo, do 
oficial de serralheiro do Arsenal Real da Marinha, Lourenço dos Santos Coutinho, 
para ter o jornal dos aparelhadoes da dita oficina. 
Anexos: atestados, requerimentos, lembretes e avisos (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 291-A, pasta 11. 
 

12- 1821, maio, 28 – [1824] 
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REQUERIMENTOS (7) ao rei [D. João VI], sendo o primeiro, do 1º cirurgião da 
Armada Nacional e Real, com patente de segundo tenente graduado, Luís Zacarias 
da Mota e Sousa, solicitando o lugar de cirurgião-mor da brigada; o segundo, do 
piloto Luís José Jonart, que tendo servido na costa do Reino, do Maranhão e do 
Pará, onde fora roubado pelos insurgentes de Artigas, rogando o lugar de 1º piloto 
do número da Armada Real; o terceiro, do vice-almirante e conselheiro de Guerra 
Luís da Mota Feio, solicitando licença para dois de seus familiares se poderem 
deslocar do Rio de Janeiro para Lisboa; o quarto, do piloto da barra de Lisboa, Luís 
José Rebelo, para ser aposentado, conservando o seu jornal; o quinto, do 1º 
sargento da Brigada Nacional da Marinha, Leandro Marcos Rodrigues, solicitando 
a sua demissão, para melhor sustentar mulher e filhos; o sexto, do vice-cônsul em 
Vigo, Leopoldo Menendez, para que se paguem os suprimentos feitos aos vasos de 
guerra Lealdade e Tejo; e o último, do contra-meste da Real Fábrica da Cordoaria, 
José da Cunha Pereira, rogando aumento de jornal. 
Obs.: o último, sem data, é sobre papel com mesma marca de água do primeiro, e é 
o único cujo nome do requerente não começa por L. A data final do conjunto é a 
que consta a lápis no canto superior esquerdo da penúltima peça. 
Anexos: lembretes e avisos (cópias) 
AHU_CU_Reino, Cx. 291-A, pasta 12. 
 
 

 
13- 

1824, Dezembro, 21 – 1825, Agosto, 13, [Lisboa] 
INFORMAÇÕES (40) do major comandante José Rodrigues da Silva, dando parte 
dos indivíduos detidos no Presídio da Couva da Moura, com a especificação dos 
domínios ultramarinos a que eram destinados; 
OFÍCIO do mesmo, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
informando ter deixado do seu comando o preso Fernando José Maria, filho de 
Luís Coelho e Maria Rosa, que fora tambor de milícias.  
AHU_CU_Reino, Cx. 291-A, pasta 13. 
 

14- 1832, Abril, 2, Lisboa 
MANDADO do desembargador da Casa da Suplicação, servindo de corregedor do 
Crime da Corte, com alçada, doutor Francisco de Oliveira e Silva, aos escrivãos que 
costumam responder às folhas, para que declarem as culpas que tenham de frei 
Antônio José da Anunciação, religioso da Ordem dos Pregadores e morador no 
convento do Rossio, em Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 291-A, pasta 14. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 295 (1735-1834) 
51 pastas descritas. 
Assuntos: Companhia de Jesus; regimento de Meneses; carregamento de vinhos vindos de 
Baiona; os religiosos da Ordem dos Pregadores; sobre o uso de lacre pelas secretarias de 
estado; criação de uma junta interina da saúde; o regulamento da secretaria de estado da 
guerra; papéis recebidos da Torre do Tombo; os oficiais ordinários e os supranumerários nas 
secretarias de estado; aforamento de terras; Câmara dos Pares do Reino; segurança pública, 
entre outros. 
  

1-  [post. 1735, Janeiro, 20] 
LISTA dos pagamentos que os padres da Companhia de Jesus fizeram a vários 
tabeliães por conta de escrituras públicas. 
Obs.: mau estado; anexos: ofícios.  
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 1. 
 

2-  [post. 1750] 
RECEITA para a fabricação de fogos de artifício, dando as quantidades dos 
diferentes componentes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 2. 
 

3-  [post. 1754, Novembro, 28] 
RELAÇÃO (cópia) da carga de facas, vidrilhos, missangas, fumo, barretes e peças 
de baeta da fragatinha, de que é capitão João Rodrigues do Nascimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 3. 
 

4-  1755, Agosto, 6 
MAPA do regimento de Meneses, designando-se os números dos diferentes 
oficiais, dos praças, dos ausentes, dos presos, dos em licença e os locais onde o 
regimento se acha à serviço. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 4. 
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5-  1756, Março, 24-Agosto, 3 [Lisboa]. 
AVISOS (15 minutas) a vários destinatários transmitindo ordens reais sobre a 
realização de oferta na Capela Real; uma restituição de dinheiro ao padre frei José 
Martins; a acomodação para João Vitorino hospedar-se; a petição de Veríssimo do 
Amaral; a patente de ministro geral da Ordem de São Francisco; o pagamento em 
moios de trigo a Manuel de Siqueira; o requerimento de João Ricardo e de Antônio 
Fragoso Pereira; um pagamento pela Casa da Moeda; o despejo das casas para 
poder acomodar João Valentim Aires; os pagamentos à igreja na comarca de 
Santarém; o requerimento de Roberto Mayne; a petição da madre soror Ana Josefa 
do Amor Divino; a isenção de direitos a um carregamento de vinhos vindos de 
Baiona; os religiosos da Ordem dos Pregadores; os requerimentos de Antônio de 
Melo e Almeida, de Manuel de Jesus da Silveira e dos frades da Arrábida. 
Anexo: atestado, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 5. 
 

6-  1756, Março, 24-Junho, 17 [Lisboa]. 
AVISOS (6 minutas) ao Esmoler Mor, ao duque Mordomo Mor, duque [de Lafões] 
regedor, [D. Pedro Henrique de Bragança e Ligne] ao corregedor do bairro da 
Alfama, ao juiz do crime do bairro da Mouraria e ao provedor da Alfândega, 
tratando, os dois primeiros, da oferta que se faria na capela real e não na igreja 
patriarcal; o terceiro, da prisão de João Dantas, o quarto, de um escravo 
pertencente a José Francisco; o quinto, da ordem para que o marceneiro Joaquim 
José Vieira fosse trabalhar para o mestre escultor José de Almeida e o sexto, da 
entrega a João Bus de utensílios para o navio União. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 6. 
 

7-  1757,Junho, 6, [Lisboa]. 
AVISO do [secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras [Sebastião 
José de Carvalho e Melo], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, comunicando que o rei [D. José] 
estaria, no próximo dia 9, na igreja episcopal, para acompanhar a procissão do 
corpo de Deus. 
AHU-Reino, cx. 295, pasta 7. 
 

8-  1758,Setembro, 1, [Lisboa]. 
AVISO do [secretário de Estado da guerra], D. Luís da Cunha, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, 
transmitindo ordens reais sobre o luto a ser cumprido pela morte de sua irmã, 
rainha da Espanha, [D. Maria Bárbara]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 8. 
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9-  1759, Abril, 9-Novembro, 13 [Lisboa]. 
AVISOS (11) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, 
[Sebastião José de Carvalho e Melo], a vários destinatários transmitindo reais 
ordens sobre: a subsistência dos religiosos da Arrábida; inspeção em casas do 
Bairro Alto; o transporte do preso Luís da Silva; os requerimentos de Pedro da 
Silveira; do reposteiro da câmara real, José Rodrigues de Castro e, a festa do orago 
da freguesia de Santa Justa; um prelado preso; os papéis de Paulo de Almeida 
Seabra; o estatuto dos índios do Brasil; documentos do preso João dos Santos 
Sousa e Basto; a petição de Matias José de Castro sobre a inspeção das casas 
arruinadas do Bairro Alto. 
Anexo: certidões, provisões (cópias), carta, ofícios, requerimentos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 9. 
 

10-  1759, Agosto, 30 e 31, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, 
[Sebastião José de Carvalho e Melo], o primeiro, sobre os livros da Contadoria dos 
Confiscados e Sequestros necessários às relações que se estavam fazendo na Aula 
do Comércio e o segundo, sobre as patentes a serem entregues ao desembargador 
Manuel Antônio de [Cordeiro] Lima. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 10. 
 

11-  1779,Março, 8, [Lisboa]. 
AVISO do [secretário de Estado da guerra], Aires de Sá e Melo, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], conde da Cunha [Antônio Álvares da Cunha] convocando-
o para o beija-mão real a realizar-se no próximo dia 9. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 11. 
 

12-  [post. 1777] 
MEMÓRIA sobre as questões entre o juiz de fora da vila do Conde, Pedro José 
Lopes, os oficiais da Câmara e os administradores da capela do Santíssimo 
Sacramento da igreja matriz daquela vila. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 12. 
 

13-  [post. 1785, Julho, 15, Cascais] 
AUTOS-CRIMES de livramento em que são partes: Manuel Francisco Gadelha, 
Joaquim Duarte, Antônio dos Santos Carneiro e José Bernardes Soares, sendo o 
delito a tentativa de morte de Manuel Francisco efetuada por Joaquim Duarte, na 
vila de Cascais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 13. 
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14-  1803, Junho, 27-Setembro, 1, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (minutas) (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] sobre o uso de lacre pelas secretarias de estado; sobre o regulamento da 
secretaria de estado da guerra; sobre petições de alguns presos; sobre o 
requerimento do oficial da secretaria de estado do reino e Mercês, José Rodrigues 
Correia; sobre papéis recebidos da Torre do Tombo e sobre a diferença entre os 
oficiais ordinários e os supranumerários nas secretarias de estado. 
Anexo: requerimentos, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 14. 
 

15-  1804, Abril, 17-Dezembro, 9 [Lisboa.] 
LEMBRETES (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] sobre as 
barcas estarem prontas no Rio das Enguias, sobre petições de oficiais da secretaria, 
pagamento de ordenado a um escultor que trabalha numa estátua do príncipe 
regente [D. João]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 15. 
 

16-  1804, Junho, 7-Outubro, 27, [Lisboa].  
OFÍCIOS (minutas) (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior] ao oficial-maior de sua secretaria, João Filipe da Fonseca, mandando passar 
portaria para o desembarque da família do conde de Almada; sobre as obras no 
Presídio da Trafaria; sobre informações dadas por uma pessoa que estivera por 
muito tempo na França.  
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 16. 
 

17-  1804, Setembro, 1, [Lisboa]. 
AVISOS (3 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] sobre o 
requerimento de Francisco Antônio Lodi e sobre a mudança de residência do 
Provedor-mor da Saúde. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 17. 
 

18-  1805, Novembro, 13-1807, Novembro, 8, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] sobre o 
navio português ancorado em Málaga, que necessita de consertos; sobre o padre 
Luís José de Albuquerque Cavalcanti Lins ter conseguido a nunciatura que 
desejava; sobre o requerimento do preso Francisco Gomes da Silva, acusado de 
roubo. 
Anexos: lembretes, passaporte, aviso, certidão; Obs.: docsumentos em espanhol e 
italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 18. 
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19-  1806, Dezembro, 2, Tomar. 
OFÍCIO do vigário Antônio Joaquim Simões da Cruz sobre o arrendamento de 
uma capela. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 19. 
 

20-  1812, Agosto, 8, [Lisboa]. 
OFÍCIO do militar Rodrigo José ao [governador do Reino e secretário da Marinha e 
Ultramar, dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho 
Barreto de Sá e Resende, apresentando sua defesa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 20. 
 

21-  1813, Setembro, 30, [Lisboa]. 
AVISO do [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar, dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, 
ao [presidente da Junta de Saúde Pública], marquês de Tancos, [Duarte Manuel de 
Meneses e Noronha], sobre o orçamento para estabelecimento de um lazareto, que, 
enquanto não se concretizasse, a torre velha fosse utilizada como tal.  
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 21. 
 

22-  1814, Janeiro, 5-Maio, 14, [Lisboa] 
CARTAS (5) da Junta Governativa de Portugal ao príncipe regente [D. João] sobre 
a criação de uma Junta Interina da Saúde; sobre os requerimentos: do conselheiro 
Joaquim Alberto Jorge que pede pagamento de ordenados; do secretário da 
Academia Real da Marinha, José Lúcio Correia, que pede aumento; de Policarpo 
José Duarte que queria o lugar de patrão-mor da barra da Figueira e de Ana 
Vicencia Ludovina da Costa, que pede pensão por ser filha do falecido oficial da 
secretaria de estado da marinha e Ultramar, José Gomes da Costa.  
Anexo: lembretes, cartas, requerimentos, certidões, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 22. 
 

23-  1814, Janeiro, 19-Maio, 1, Lisboa. 
OFÍCIOS (2) de José Francisco Braancamp de Almeida Castelo Branco e do 
[governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar, dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro], 
conde das Galveias, [João de Almeida de Melo e Castro], solicitando, o primeiro, 
um lugar de diplomata na Holanda; o segundo, remetendo o requerimento do 
oficial da secretaria, Aires Antônio de Sales Ribeiro. 
Anexo: lembretes, ofício, requerimentos, atestado, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 23. 
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24-  1814, Abril, 20-Agosto, 27 [Lisboa]. 
CARTAS (5) da Junta Governativa de Portugal ao príncipe regente [D. João] sobre 
a nomeação de pessoas para lugar de secretario do Conselho do Almirantado; 
sobre o requerimento de Teresa Eduarda de Azevedo que pede para continuar 
uma tença pelos armazéns da Guiné e Índia; acusando o recebimento da notícia da 
nomeação de Antônio Araújo de Azevedo para secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar e sobre o requerimento de Pedro João Tomás que requer 
sua nomeação como oficial supranumerário da secretaria da Marinha e Ultramar. 
Anexo: cartas, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 24. 
 

25-  1815, Setembro, 26-1817, Dezembro, 15, [Rio de Janeiro]. 
OFÍCIOS (2) de Sebastião José Leitgebe e Bárbara Maria de Castela ao [oficial da 
secretaria de estado da Marinha e Ultramar], Lourenço Antônio de Araújo, 
agradecendo favores recebidos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 25. 
 

26-  1818, Novembro, 16, Arcos de Valdevez 
PASSAPORTE concedido a Antônio Luís Dantas Coelho pelo juiz de fora de Arcos 
de Valdevez, Francisco Tomás da Costa, para viajar da daquela vila para Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 26. 
 

27-  1819, Novembro, 29, Lisboa. 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. João VI], sobre o requerimento do 
comerciante João Alves da Silva Porto, solicitando livres direitos dos gêneros 
necessários para a construção de uma galera no estaleiro de Vila Nova de Gaia. 
Anexo: aviso (cópia), carta, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 27. 
 

28-  [ant. 1820, Março, 27] 
REQUERIMENTO de Ceslau do Espírito Santo Costa Freire ao rei [D. João VI] 
solicitando o lugar efetivo de oficial da secretaria da Junta da Saúde. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 28. 
 

29-  1820, Abril, 22-Julho, 17 
OFÍCIOS (2) do [comandante do forte de São Paulo], coronel Francisco Caetano 
Freire de Andrade, ao [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar, 
dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, sobre a remessa de peças de artilharia para aquele forte. 
Anexo: lembrete 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 29. 
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30-  [ant. 1820, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO dos capatazes da Companhia do Ferro de fora da alfândega e 
de todos os metais e gêneros a ela pertencentes, ao rei [D. João VI] solicitando aviso 
para que se desse baixa a um dos capatazes, que havia sido levado para sentar 
praça no quartel do regimento da brigada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 30. 
 

31-  1823, Janeiro, 14  
INFORMAÇÕES a partir do ofício do intendente da Marinha da cidade do Porto, 
José Joaquim da Rocha Coelho, sobre a questão da obrigatoriedade ou não dos 
navios levarem capelão e cirurgião. 
Anexo: ofícios, certidões, mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 31. 
 

32-  [post. 1823, Julho] 
REQUERIMENTO do militar que foi do regimento de infantaria nº. 10, João Pinto 
Nunes, ao rei [D. João VI], solicitando o posto de cabo de mar da vila de Santarém. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 32. 
 

33-  1823, Agosto, 13-Outubro, 2, Lisboa. 
OFÍCIOS (3) do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Simão da Silva Ferraz 
de Lima Castro; do conde de Cavaleiros e de Manuel Tomás de Bittencourt 
Vasconcelos Corte Real ao [secretário de Estado da Guerra, interino dos Negócios 
da Marinha e Ultramar], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona 
Corte Real], tratando, o primeiro, da composição da comissão de legitimação dos 
passageiros dos navios; o segundo, de uma recomendação para João Simões 
Guizado se apresentar em Espanha e o terceiro, tratando dos portugueses, que 
naquele momento político, cometiam traições contra a pátria. 
Anexo: ofício (cópia), ofício, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 33. 
 

34-  1823, Setembro, 25, [Lisboa.] 
OFÍCIO do [oficial-maior da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha] 
Manuel José Maria da Costa e Sá ao [secretário de Estado da Guerra, interino dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Subserra, Manuel Inácio Martins 
Pamplona Corte Real], sobre os emolumentos pagos pelas embarcações nas visitas 
de saída do porto de Lisboa, mencionando os regimentos existentes desde 1733. 
Anexo: ofícios, lembretes, certidões, aviso (cópia), termo (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 34. 
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35-  [ant. 1823, Dezembro, 30] 
CARTA do médico honorário da câmara real, Joaquim Xavier da Silva, ao rei [D. 
João VI] solicitando lhe fosse paga a indenização a que tinha direito, por decreto 
real de 1822, em razão de erros nos despachos da universidade. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 35. 
 

36-  [ant. 1824, Março, 8-Novembro, 27] 
REQUERIMENTOS (5) do moço da Casa Pia, José de Sousa; do médico secretário 
da Repartição da Saúde Pública, Joaquim Xavier da Silva (2 requerimentos); do 
cadete da 7a companhia de infantaria, José Tavares de Oliveira e do cirurgião José 
Tibério de Faria, ao rei [D. João VI], solicitando, o primeiro, ser admitido como 
oficial de malho em alguma das fundições do Reino; o segundo e Terceiro, licença 
para ir curarem de suas moléstias; o quarto, autorização para fazer seus exames na 
Academia Real da Marinha e o quinto, ser admitido no lugar de cirurgião que 
vagar no corpo da Brigada Real da Marinha. 
Anexo: atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 36. 
 

37-  [ant. 1824, Março, 11-Setembro, 20] 
REQUERIMENTOS (9) do pentieiro das repartições de tecidos de algodão e lonas 
da Real Fábrica da Junqueira, João Simões; do ex-professor da Escola Militar do 
Regimento de Cavalaria nº 1, José Pereira de Ataíde; do porteiro da câmara do 
número, José Paulino de Carvalho Raposo¸ de José da Silva Soares; de Josefa Rosa 
Angélica Chaves, viúva do cabo do mar dos portos de Santarém, Antônio Alberto; 
do mestre das redes da Costa da Caparica, José Rapaz; do [sargento-mor de 
cavalaria], José Pinto de Araújo Correia (2 requerimentos) e do ex-empregado na 
Companhia do Carvão, João Rodrigues Nunes, ao rei [D. João VI], solicitando, o 
primeiro e o terceiro, o ofício de escrivão da mesa grande da Alfândega; o quarto, 
para guarda das madeiras do Arsenal da Marinha; o quinto, uma pensão para si e 
sua filha; o Sexto, fios e cordama da Real Cordoaria; o sétimo, uma licença para 
tratar de seus interesses e sobre seus requerimentos anteriores e o oitavo, um lugar 
de guarda dos armazéns do Arsenal da Marinha. 
Anexo: lembretes, ofício, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 37. 
 

38-  1824, Novembro, 13, Lisboa. 
CARTA do negociante João Paulo Cordeiro ao rei [D. João VI] solicitando lhe fosse 
passado aviso para que o provedor da Casa da Índia ordenasse que no Consulado 
Geral lhe fossem pagos os quintais de salitre que vendera ao Real Arsenal do 
Exército para fabricação de pólvora. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 38. 
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39-  [ant. 1826, Junho, 10] 
REQUERIMENTO de Andresa Rosa e Angélica Josefina, por sua procuradora, 
Francisca Maria [...], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Joaquim José Monteiro Torres], solicitando que se julgue a causa que têm com o 
Senado sobre o aforamento de umas Terras próximas ao forte de São Paulo, 
concedidas à Luísa Marta Sofia Baxeler para uma serralharia, sem consultar as 
suplicantes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 39. 
 

40-  1826, Novembro, 1, [Lisboa]. 
OFÍCIO do principal Camera ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], Inácio 
José da Costa Quintela, sobre a estada e o tratamento recebido pelo soldado 
inválido do corpo da Brigada real da Marinha, Bartolomeu José da Costa, no 
Hospital Real de São José. 
Anexo: lembrete, ofícios (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 40. 
 

41-  1826, Novembro, 8-Dezembro, 2, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (4) da Câmara dos Pares do Reino ao [secretário de Estado do Reino e 
Mercês], Inácio José da Costa Quintela, o primeiro e o segundo, convidando-o para 
sessões nas quais se discutiria a segurança pública; o terceiro, solicitando 
exemplares de coleções de leis e regimentos para o arquivo da Câmara e o quarto, 
tratando dos vencimentos a serem pagos ao correio da Câmara, Joaquim do 
Amaral.  
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 41. 
 

42-  1826, Dezembro, 9 a 22, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (6) da Câmara dos Pares do Reino ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar], Antônio Manuel de Noronha, cinco deles encaminhando 
exemplares de atas impressas das sessões daquela Câmara, de discurso do conde 
de Vila Real e de coleções de leis e a última, comunicando que Nuno Ferreira 
regressava ao lugar de correio da secretaria de estado da Marinha e Ultramar, 
depois de ter sido emprestado àquela secretaria da Câmara dos Deputados. 
Anexo: atas; obs.: doc. impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 42. 
 

43-  1827, Janeiro, 3, Lisboa. 
OFÍCIO do desembargador juiz dos degredados, Isidoro Antônio do Amaral 
Semblano, sobre a requisição, ao comandante do Porto Franco, de soldados para 
irem para a Cova da Moura. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 43. 
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44-  [ant. 1827, Janeiro, 9] 
CARTA do juiz o crime do Bairro da Mouraria servindo de juiz dos degredados; 
Antônio Maria de Sampaio Freire de Andrade, à princesa regente, [D. Isabel Maria] 
encaminhando 120 degredados para o Presídio da Cova da Moura. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 44. 
 

45-  1827, Janeiro, 16-Dezembro, 7, [Porto] 
OFÍCIOS (10) do juiz da Alfândega [do Porto], José Maurício d´Abreu Lima e do 
juiz interino da mesma alfândega, Pedro Alexandre d`Abreu Lima, ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Antônio Manuel de Noronha, 
encaminhando mapas mensais das embarcações nacionais e estrangeiras que 
entraram e saíram daquele porto, sendo que o último deles se refere à isenção de 
direitos do iate Emília, da escuna Arsenia e o bergantim Porto. 
Anexo: mapas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 45. 
 

46-  1827, Junho, 8-Novembro, 29. 
CARTAS (2) do intendente geral da Polícia, José Joaquim Rodrigues de Bastos à 
princesa regente, [D. Isabel Maria] respectivamente sobre as denúncias feitas pelo 
desembargador do crime do Bairro Alto e sobre o requerimento de João Rodrigues 
Martins, que confessara ser natural do Rio de Janeiro, e assim deveria mostrar 
passaporte, mas se constatou ser português, e, portanto, não o necessitaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 46. 
 

47-  1827, Setembro, 16-Novembro, 6. 
OFÍCIOS (3) e do juiz da Alfândega [do Porto], José Maurício d´Abreu Lima a 
Carlos Honório de Gouveia Durão, encaminhando mapas mensais das 
embarcações nacionais e estrangeiras que entraram e saíram daquele porto. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 47. 
 

48-  1827, Novembro, 15 
CARTA do intendente geral da Polícia, José Joaquim Rodrigues de Bastos ao rei [D. 
Pedro IV] informando não haver na Casa Pia nenhum aluno que pudesse ir para 
Benguela como cirurgião mor. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 48. 
 

49-  [post. 1832, Abril, 26] 
INFORMAÇÃO do intendente geral da polícia a respeito de Manuel Tibério 
Nunes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 49. 
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50-   [post. 1834] 
REQUERIMENTO de João Nunes de Meneses solicitando o lugar de administrador 
dos pinhais de Azambuja. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 50. 
 

51-  [post. 1834] 
REQUERIMENTO do negociante da praça de Lisboa, Miguel Rodrigues Colaço à 
rainha [D. Maria II], solicitando o pagamento do navio Campelo que já fora 
vendido pela segunda vez na Casa da Índia, sendo que o primeiro comprador não 
o havia ainda pago. 
Anexo: requerimentos, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 295, pasta 51. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 297 (1638-1820) 
103 pastas descritas 
Assuntos: armadas; militares; capelas e capelanias; administação da Justiça; funcionários do 
Conselho Ultramarino; ordens regulares; frotas para o Brasil; bispado do Rio de Janeiro; 
Colônia do Sacramento; fardamentos; reformas das Secretarias de Estado; correios 
diplomáticos; nomeação de diplomatas; contrabando; tabaco; médicos da Câmara da Rainha; 
concessão de ofícios; escravos fugidos; contratato do sal do Brasil; jesuítas; sesmarias do 
Brasil; Casa de Aveiro; corsários; Companhias de comércio; prisioneiros; Misericórdias; 
padrões de juros; conflitos navais; tecidos; comércio com o Oriente; madeiras; Paz com a 
França em 1798; crime de lesa-majestade; couros; Bula da Cruzada; Casa da Pólvora. 
 
 
1-  [ant. 1638, Abril, 5] 

REQUERIMENTO (fragmento) relativo à Casa da Índia. 
Obs.: Para confirmar a datação, ver AHU_CU_ Reino, Cx. 9-A, pasta 2. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 1. 
 

2-  [ant. 1702, Agosto, 17] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] dos serviços do alferes Manuel 
Dias de Brito, que começara como capitão de infantaria da ordenança do 
lugar de Alcongosta, embarcando-se depois na armada que corria a costa do 
Reino, além de comboiar um navio que seguia para o Maranhão, a frota da 
Bahia e uma nau da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 2. 
 

3-  [post. 1704] 
LEMBRETE (minuta) relativo à extinção de um corpo de tropa no Estado da 
Índia, por iniciativa do vice-rei Caetano de Melo e Castro. 
Obs.: traz nota em caligrafia diversa, post. 1717, por fazer referência ao 5º 
Conde da Ericeira, D. Luís de Meneses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 3. 
 

4-  1705, Fevereiro, 27 – 1708, Fevereiro, 15, Lisboa 
CARTAS PATENTES (2), sendo a primeira da rainha de Inglaterra, D. 
Catarina de Bragança, nomeando Luís Martins da Fonseca por sargento-mor 
do terço auxiliar formado na comarca de Pinhel, sob o comando do mestre 
de campo Nicolau Tovar de Meneses; a segunda, do rei D. João V, nomeando 
Ambrósio Pimenta da Silveira por capitão de cavalos, dando quarenta 
selados e armados à sua custa para se forma uma tropa e com ela servir em 
um dos regimentos de cavalaria da província do Alentejo.  
Obs.: ambas com selos grandes; a primeira, assinada por chancela; a 
segunda, praticamente rasgada na altura da dobra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 4. 
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5-  1709, Janeiro, 22 – 1721, Julho, 30, Lisboa 
ALVARÁS (5) do rei D. João V, sendo o primeiro de mercê do lugar de 
mestre da Capela Real de Vila Viçosa ao padre Brás Nunes Ribeiro, por 
falecimento do padre João Gomes Vaqueiro; o segundo, determinando que o 
tenente da comapnhia de cavalos Manuel da Silva Araújo vença a 
reformação que pertence a esse posto; o terceiro, fazendo mercê do foro de 
fidalgo capelão da Casa Real a José Dionísio Carneiro, filho de Luís Francisco 
Carneiro e Sousa, Conde da Ilha do Príncipe; o quarto, nomeando Francisco 
Carvalho, mestre da Capela Real, para a Capelania de Altereiro de Vila 
Viçosa; e o quinto, fazendo mercê a Luís da Costa Ferrão, por seus serviços 
militares, dos bens que tinha em Portalegre e sua comarca o ausente Luís 
Gomes.   
Obs.: o segundo diploma tem um corte longitudinal na margem direita, com 
prejuízo do texto.  
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 5. 
 

6-  1709, Outubro, 8, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia) do rei [D. João V] ao [governador de Pernambuco], 
Sebastião de Castro e Caldas, determinando que, nas ausências do ouvidor, 
fique o juiz de fora encarregado da resolução dos pedidos de livramento dos 
soldados presos nessa praça. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 6. 
 

7-  [1711] 
REQUERIMENTO (minuta) ao rei [D. João V], do secretário do Conselho 
Ultramarino, André Lopes de Lavre, solicitando certidão de capítulo do 
regimento do dito conselho, pelo qual lhe ficavam garantidos os mesmo 
privilégios dos regedores e desembargadores da Casa da Suplicação. 
Obs.: mau estado No mesmo suporte, existem também a minuta parcial de 
uma carta e a informação dos serviços de Maximiliano da Costa e Oliveira, 
para o intervalo de 2 de Junho de 1704 a 3 de Julho de 1711. Informação 
sobre o mesmo, de 1727, encontra-se em AHU_CU_030, Cx. 4, D. 596. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 7. 
 

8-  1725, Junho, 18, [Lisboa] 
ESCRITO do Cônego Magistral da Igreja Patriarcal [de Lisboa], [D. João da 
Mota e Silva], ao [desembargador do Paço], doutor Francisco Mendes 
Galvão, remetendo papel que fizera sobre a concordata dos beneditinos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 8. 
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9-  [ant. 1725, Julho, 13] 
PARECER do procurador da Fazenda sobre carta de um governador 
ultramarino, referindo a falta de harmonia com a Coroa de Castela e a 
necessidade de tomar providências para satisfazer as pagas de oficiais e 
soldados. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 9. 
 

10-  1726, Janeiro, 7, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado das Mercês e Expediente], Diogo de 
Mendonça Corte Real, ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], Antônio 
Rodrigues da Costa, encaminhando petição de Antônio de Figueiredo Penha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 10. 
 

11-  1732, Agosto, 9, Lisboa 
PARECER (cópia) da Mesa do Bem Comum sobre o tempo de partida das 
frotas do Rio de Janeiro, da Bahia e Pernambuco. 
Anexos: parecer (cópia). 
Obs.: também se encontra arrumada nesta pasta a minuta de um parecer do 
Cardeal D. João da Mota e Silva sobre a necessidade de melhor regular o 
serviço da Marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 11. 
 

12-  1734, Dezembro, 13, Lisboa 
OFÍCIO (minuta) do [Cardeal D. João da Mota e Silva] ao Bispo do Rio de 
Janeiro, [frei Antônio de Guadalupe], sobre questões de saúde, a criação de 
um seminário, a trasladação da Sé e a escolha de ministros para o novo 
tribunal da Relação do Rio de Janeiro.   
Anexo: cartas particulares (duas minutas da mesma carta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 12. 
 

13-  1735, Janeiro, 14, Lisboa 
OFÍCIO do [escrivão da Câmara Real], Baltasar Peles Sinel de Cordes, ao 
Cardeal [D. João] da Mota [e Silva], sobre a capitania-mor do Topo [atual 
concelho da Calheta, em São Jorge, Açores].  
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 13. 
 

14-  [post. 1735, Dezembro, 14], [Lisboa] 
APONTAMENTOS do Cardeal [D. João] da Mota [e Silva] sobre ofícios do 
[governador da Nova Colônia do Sacramento], Antônio Pedro [de 
Vasconcelos] e do [brigadeiro] José da Silva [Paes], a respeito das relações 
com o governador de Buenos Aires. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 14. 
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15-  1736, Abril, 30, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino sobre a remessa de fardamentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 15. 
 

16-  1736, Maio, 18, Lisboa 
OFÍCIO (minuta) do [Cardeal D. João da Mota e Silva] ao enviado 
extraordinário de Portugal na Corte de Londres, Marco Antônio de Azevedo 
Coutinho, lamentando a notícia da morte do [secretário de Estado do Reino e 
Mercês], Diogo de Mendonça [Corte Real], que dificultava o despacho dos 
negócios pendentes, e discutindo a tentativa de composição com Castela no 
tocante à disputa pelo território da Nova Colônia do Sacramento e fazendo 
alusão ao interesse do estabelecimento de comércio regular com a Rússia.   
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 16. 
 

17-  1736, Maio, 22, [Lisboa] 
AVISOS (minutas) do [punho do Cardeal D. João da Mota e Silva], 
respectivamente endereçados a Antônio Guedes Pereira, Pedro da Mota e 
Silva e Antônio Guedes Pereira e José Vaz de Carvalho (em conjunto), 
nomeando-os secretários de estado.  
Obs.: três numa única folha. Em nota marginal, há também referência ao 
desejo de mudar o tratamento dos secretários de estado de Vossa Mercê para 
Vossa Senhoria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 17. 
 

18-  [post. 1736, Maio, Lisboa] 
CARTA (minuta) do [Cardeal D. João da Mota e Silva] ao rei [D. João V], 
sobre incidente que ocorrera no Alentejo com um expresso que carregava 
correspondência dos plenipotenciários de Inglaterra, residente de Holanda e 
do cônsul de França em Lisboa para os ministros das suas cortes em Madri. 
Anexos: ofício (minuta); decreto e avisos (minutas). Obs.: anexos escritos 
pelo Cardeal; carta datada pela referência a Antônio Guedes [Pereira] como 
secretário de Estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 18. 
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19-  [ant. 1737, Janeiro, 7] – [ant. 1737, Janeiro, 18] 
REQUERIMENTOS (3), sendo primeiro do soldado, José Martins Carvalho, 
filho do capitão Antônio Martins de Carvalho, natural de Moimenta da 
Serra, termo de Gouveia, comarca da Guarda, solicitando ao vedor geral 
uma relação dos seus serviços; o segundo, do cabo de esquadra de 
granadeiros José Lucas, natural do lugar de Alcarva, termo da vila de 
Penedono, comarca de Pinhel, solicitando certidão de exame [do exercício e 
manejo de armas]; e o terceiro, do cabo de esquadra de granadeiros Antônio 
Ribeiro, filho de Manuel Ribeiro, natural do Vilar, comarca de Viseu [no 
cimo da Serra da Castanheira], solicitando o mesmo. 
Anexos: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 19. 
 

20-  1737, Setembro, 9, Lisboa 
CARTAS PATENTES (6) do rei D. João V, sendo os dois primeiros 
nomeando Antônio Ribeiro e Miguel João, respectivamente, ajudantes do 
terço auxiliar formado na comarca de Viseu; o terceiro, nomeando José Pires 
ajudante do terço auxiliar formado na comarca de Pinhel; o quarto, 
nomeando Dionísio Ribeiro ajudante do terço auxiliar formado na comarca 
da Guarda; o quinto, nomeando Manuel de Sousa ajudante do terço auxiliar 
formado na comarca de Pinhel; e o sexto, nomeando João Lourenço ajudante 
do terço auxiliar formado na comarca de Lamego. 
Anexos: cartas e requerimentos. Obs.: todas as patentes estão assinadas pelo 
Conde de Alva, [D. João de Sousa e Ataíde], e por D. Brás Baltasar da 
Silveira, mas nenhuma tem a assinatura do rei.   
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 20. 
 

21-  1738, Janeiro, 7, Lisboa 
ALVARÁ do rei D. João V, fazendo mercê a Teresa Maria de Jesus, filha de 
Domingos Coelho e sobrinha de Isabel Jacinta, da promessa de um ofício de 
justiça ou fazenda, para melhor tomar estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 21. 
 

22-  1738, Março, 22 – Julho, 29 
DECRETOS (2) do rei D. João V, nomeando, o primeiro, os desembargadores 
Alexandre Metelo de Sousa e Meneses, Manuel Gomes de Carvalho e 
Sebastião Pereira de Castro deputados da Junta da Bula da Cruzada; e o 
segundo, conferindo a D. João de Bragança Sousa e Ligne, seu sobrinho, 
honras de marquês, com o assentamento de quinhentos mil reis anuais, no 
Almorifado dos Vinhos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 22. 
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23-  1738, Julho, 19, Lisboa 
AVISO a Sebastião José de Carvalho e Melo, prevenindo-o de estar nomeado 
enviado extraordinário para a corte de Londres, e ordenando-lhe que se 
prepare para assumir esse lugar assim que possível. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 23. 
 

24-  [post. 1738, Setembro, 22, Lisboa] 
LEMBRETE do [Cardeal D. João da Mota e Silva] sobre cartas do conde de 
Galveias, [André de Melo e Castro], recentemente recebidas em Lisboa.  
Obs.: apenas o cabeçalho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 24. 
 

25-  1738, Outubro, 22 – 1748, Março, 6, Lisboa 
ESCRITO do Cardeal [D. João] da Mota [e Silva] ao [conselheiro e secretário 
do Conselho Ultramarino], Manuel Caetano Lopes de Lavre, sobre a emissão 
de patente para Antônio Gonçalves de Lima, que em breve iria embarcar 
como primeiro piloto e capitão tenente da nau Arrábida, e AVISO do 
[secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, com exercício 
de secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Marco 
Antônio de Azevedo Coutinho, para o juiz da Índia e Mina [José de Lima 
Pinheiro e Aragão], mandando segurar-se da pessoa do capitão Francisco 
Pinheiro dos Santos. 
Anexo: escrito do [deputado da Mesa da Consciência e Ordens e 
conservador geral do Tabaco], José Simões Barbosa de Azambuja, a José de 
Lima Pinheiro e Aragão [juiz da Índia e Mina], sobre as culpas do capitão 
Francisco Pinheiro dos Santos na perda de uma nau da Índia. Para os lugares 
ocupados por Barbosa e Azambuja, ver IAN/TT, RGM, Lº 34, fl. 320, e  Lº 37, 
fl. 32; para a nomeação de José de Lima Pinheiro e Aragão como juiz da Índia 
e Mina, IAN/TT, RGM, Lº 30, fl. 426v (registo de 15 de Novembro de 1746). 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 25. 
 

26-  1738, Dezembro, 12, Lisboa 
CARTA RÉGIA do rei D. João V ao juiz de fora, vereadores e procurador da 
câmara da vila de Aldeia Galega, nomeando os eleitos para os lugares anuais 
de vereadores e procurador.  
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 26. 
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27-  [ca. 1738] 
PARECER (minuta) do [Cardeal D. João da Mota e Silva], sobre a escolha de 
um bacharel para o lugar de juiz das propriedades, destacando o empenho 
do procurador da cidade [de Lisboa], Antônio Pereira de Viveiros, na 
candidatura de Luís Bernardo do Couto, seu afilhado. 
Obs.: incompleto. Datado pela proximidade, nesta caixa, em relação a outros 
documentos do punho do Cardeal D. João da Mota e Silva, em papel com a 
mesma marca de água.  
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 27. 
 

28-  [ca. 1738 – ant. 1747] 
REQUERIMENTO do capelão da capa magna da Igreja Patriarcal [de 
Lisboa], padre Bernardo Peres, ao rei [D. João V], solicitando ser provido em 
uma das duas capelas da mesma igreja que então se achavam vagas. 
Obs.: traz no verso apontamentos incompletos, do punho do Cardeal D. João 
da Mota e Silva, sobre a necessidade de reforma da Marinha (ver pasta 11 
desta caixa). A primeira data do intervalo indicado é a do ano que figura no 
documento da pasta 24, supra, que tem marca de água semelhante. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 28. 
 

29-  [ant. 1739, Janeiro, 8, Lisboa] 
PARECER (minuta) do [Cardeal D. João da Mota e Silva], sobre disputa por 
precedência entre os médicos da Câmara da Rainha, Francisco Xavier Leitão 
e João Valentim Kauppers. 
Anexos: apontamentos. Obs.: para o mesmo assunto, ver também Reino, Cx. 
13, pasta 9, e Cx. 361. A data indicada é a da nomeação para o lugar de 
cirurgião-mor, cf. Diogo Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana, 2ª ed., T. II, p. 
263, e PT-TT-RGM/04/43386 (carta de cirurgião-mor). 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 29. 
 

30-  [ant. 1739, Abril, 21] 
CERTIDÃO (fragmentos) relativa ao desempenho de ofícios da Casa da 
Pólvora. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 30. 
 

31-  1739, Julho, 7, Lisboa 
LETRAS DE CÂMBIO (2) de Manuel Gomes de Carvalho e Silva ao 
[negociante] Francisco Salvador, para se pagar a quantia de oitocentos e 
sessenta mil reis ao enviador extraordinário de Portugal em Londres, 
Sebastião José de Carvalho e Melo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 31. 
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32-  1741, Agosto, 26 – Novembro, 22, Lisboa 
ALVARÁS (2) do rei [D. João V], sendo o primeiro de mercê dos ofícios de 
escrivão das armas da vila de Santarém e medidor da alfândega de Lisboa a 
João Pinheiro Freire; e o segundo, da popriedade do ofício de juiz da 
alfândega da vila de Castelo de Vide a Diogo de Barros Castelo Branco. 
Obs.: mau estado, com prejuízo do texto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 32. 
 

33-  1743, Agosto, 5 – 1745, Janeiro, 14, Lisboa 
CARTAS RÉGIAS (3) do rei D. João V, sendo a primeira ao auditor geral da 
gente da guerra e exército da província do Alentejo, mandando conduzir à 
cadeia do Limoeiro o bacharel Francisco Xavier Saraiva de Lucena, juiz de 
fora da vila de Moura; a segunda e a terceira ao corregedor da comarca de 
Viseu, dando-lhe autorização para entrar nas comarcas de Coimbra e Castelo 
Branco, Guarda e Tomar, respectivamente, no âmbito da devassa que 
realizava, em resposta ao requerimento do contratador geral do Tabaco. 
Obs.: com selos régios; dois em bom estado. A primeira, subscrita pela 
rainha D. Mariana de Áustria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 33. 
 

34-  [ant. 1744, Janeiro] – [ant. 1746, Julho, 8] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João V], sendo o primeiro do contratador 
do sal do Brasil, Estêvão Martins Torres, para nomear conservador na cidade 
do [Porto] o desembargador Manuel Dias Torres; e o segundo do promotor e 
procurador geral dos cativos, desembargador Pedro de Freitas Duarte, 
solicitando provisão para poder dirimir contenda entre os provedores dos 
defuntos e ausentes e os provedores da Real Fazenda acerca dos escravos 
fugidos. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 34. 
 

35-  1744, Fevereiro, 5 – 1745, Agosto, 30, Lisboa 
DESPACHOS (2) [do Conselho Ultramarino], reafirmando, o primeiro, a 
necessidade de observância da resolução régia de 15 de Março de 1731, sobre 
as cartas de sesmarias do Brasil; e o segundo, mandando juntar os papeis dos 
padres da Companhia de Jesus a que se referiam as anotações do documento 
anexo a uma determinada informação, para deles todos ter vista o 
procurador da Fazenda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 35. 
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36-  1744, Novembro, 21, Lisboa 
DECRETO da rainha D. Mariana de Áustria [conferindo um ofício] a 
Bernardo da Silveira de Meneses. 
Obs.: mau estado Sobre Bernardo da Silveira de Meneses, ver também 
AHU_ACL_CU_005, Cx. 24, D. 2188 e Cx. 33, D. 2981. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 36. 
 

37-  1745, Abril, 22 – 1756, Fevereiro, 3, Lisboa 
CERTIDÕES (21) do cavaleiro professo na Ordem de Cristo, escrivão e 
proprietário das receitas do tesoureiro e executoria do Tribunal do Conselho 
Ultramarino, Luís Gomes Leitão, relativas ao pagamento dos capelães da 
galera São José e Nossa Senhora da Conceição, da nau Santíssimo 
Sacramento e Nossa Senhora do Paraíso, do navio Nossa Senhora da Penha 
de França, Santa Ana e Almas, do navio Nossa Senhora da Conceição e São 
José, do navio Nossa Senhora do Rosário e São Domingos (para 
Pernambuco), do navio Nossa Senhora da Candelária (para Pernambuco, por 
duas vezes), do navio Aleluia da Resurreição e Almas (para Pernambuco), da 
galera Nossa Senhora da Boa Viagem e São José (para o Rio de Janeiro), da 
corveta Bom Jesus da Pedra e Santa Rita (para Angola), do navio Nossa 
Senhora da Boa Viagem e São José (para Pernambuco), da galera Nossa 
Senhora da Penha de França, Santa Ana e Almas (para a Paraíba), do navio 
Nossa Senhora do Rosário e São Lourenço (para Pernambuco), da galera São 
Felipe (?), Santa Ana e Almas (para Pernambuco), do navio Nossa Senhora 
do Carmo e Santa Teresa (para Pernambuco), do navio Nossa Senhora do 
Livramento, Santo Antônio e Almas (para Pernambuco), do navio Nossa 
Senhora do Loreto e Almas (para a Bahia), da nau Nossa Senhora da 
Piedade, São José e Almas (para Pernambuco), da nau Bom Jesus da 
Trindade e Santa Ana (para o Rio de Janeiro), do navio Nossa Senhora do 
Patrocínio e São José (para o Rio de Janeiro) e do navio São José e Princesa 
Real (para o Rio de Janeiro).   
Anexos: informação e conhecimento. Obs.: ver também Reino, Cx. 125, pasta 
31. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 37. 
 

38-  1745, Setembro, Guarda 
CARTA do Bispo da Guarda, D. Bernardo Antônio de Melo Osório, para o 
Papa [Bento XIV]. 
Obs.: em latim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 38. 
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39-  [post. 1746, Fevereiro, 1], Lisboa 
LISTA de petições que se deram a el-rei [D. João V], sendo depois remetidas 
ao Conselho Ultramarino. 
Obs.: mau estado Ver documentos semelhantes em Reino, Cx. 324, pasta 
datada [post. 1755, Outubro, 11]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 39. 
 

40-  1747, Fevereiro, 1, Lisboa 
CERTIDÃO de escritura notarial por que Nuno da Cunha de Eça e 
Vasconcelos, em seu nome e no de sua mulher, D. Teresa Gertrudes de Mariz 
e Vasconcelos, renuncia em seu cunhado e irmão, Carlos Félix Penart de 
Marie, o direito a requerer remuneração pelos serviços de seu pai e sogro, 
Nicolau de Marie. 
Obs.: em 1751, Nuno da Cunha de Eça e Vasconcelos era sargento-mor do 
terceiro regimento auxiliar da comarca de Portalegre, cf. 
AHU_ACL_CU_008, Cx. 6, D. 476. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 40. 
 

41-  [ant. 1747, Outubro, 4], [Lisboa] 
DECRETO (minuta) do rei [D. João V] para o duque de Aveiro poder tomar a 
juro a quantia de duzentos mil cruzados, e hipotecar em satisfação destes e 
dos ditos juros os rendimentos dos bens patrimoniais da Casa de Aveiro, 
pelo tempo de doze anos.  
Obs.: do punho do Cardeal D. João da Mota e Silva. A data indicada é a da 
sua morte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 41. 
 

42-  [ant. 1747, Outubro, 4, Lisboa] 
PARECER (minuta) do [Cardeal D. João da Mota e Silva] sobre 
desinteligência sucedida entre alguns religiosos do Mosteiro [de Santa 
Maria] de Belém e o seu Geral. 
Obs.: a data é a da morte do Cardeal D. João da Mota e Silva. Frei Cipriano 
da Rocha, procurador dos religiosos descontentes, vem citado por Diogo 
Barbosa Machado na Bibliotheca Lusitana, T. IV, como filho de Feliciano Velho 
Oldemberg. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 42. 
 

43-  [ant. 1747, Outubro, 4, Lisboa] 
APONTAMENTOS do [Cardeal D. João da Mota e Silva] sobre o grau de 
doutor. 
Obs.: em latim e português. A data é a da morte do Cardeal D. João da Mota 
e Silva. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 43. 
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44-  [post. 1748, Agosto, 7]- 1749 
INFORMAÇÕES (4) [do Conselho Ultramarino], sendo a primeira dos 
serviços do alferes Maurício José de Abreu; a segunda, do sargento-mor de 
cavalaria Manuel Freire de Andrade e castro; a terceira, do cabo de equadra 
Manuel da Ponte Pedreira, e a quarta, do capitão Manuel de Azevedo de 
Aragão Sarmento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 44. 
 

45-  1750, Janeiro, 28 – Junho, 27 
DECRETOS (3), sendo os dois primeiros da Rainha D. Mariana de Áustria, 
determinando, respectivamente, a forma de admissão de órfãs e porcionistas 
no recolhimento da Rainha Santa Isabel e Anjo da cidade do Porto, e a 
escolha do Deão Jerônimo de Távora e Noronha para proceder à visita da 
mesma entidade; e o terceiro, do rei D. João V, nomeando o príncipe [D. José] 
para dirimir a controvérsia entre o Cardeal Patriarca, [D. Tomás de 
Almeida], e o Provincial dos Menores Observantes da Província de Portugal.  
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 45. 
 

46-  1753, Abril, 26, Lisboa 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Diogo de Mendonça Corte Real, ao [presidente do Conselho Ultramarino], 
marquês de Penalva, [D. Estevão da Cunha e Meneses], encaminhando 
petição de Antônio José de Brito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 46. 
 

47-  1753, Junho, 9, Lisboa 
CARTA RÉGIA do rei D. José ao corregedor do crime do Bairro do Limoeiro, 
Joaquim de Oliveira Brandão, remetendo petição de João Francisco Antônio 
de Matos Mexia Feio, e ordenando as providências necessárias para 
avereguiar a veracidade do que nela se alegava. 
Obs.: conserva selo armoriado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 47. 
 

48-  1754, Março, 14 – 1764, Junho, 22, Lisboa 
ALVARÁS (2) do rei D. José, sendo o primeiro de mercê da promessa de 
uma alcadaria mor a Bento Teixeira de Moura Brandão, filho do 
desembargador Antônio Teixeira Álvares; e o segundo extinguindo o lugar 
de juiz dos órfãos da vila de Pombal e seu termo, anexando-o ao de ouvidor 
da mesma vila. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 48. 
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49-  1754, Junho, 22, Lisboa 
CARTA do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], José Miguel [Licete], em 
resposta a despacho régio. 
Obs.: tem também parecer do procurador da fazenda Gonçalo José Silveira 
Preto. Para a identificação do tesoureiro do Conselho, ver a série Conselho 
Ultramarino, passim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 49. 
 

50-  1759, Agosto, 10, Bahia 
CARTA PARTICULAR do capitão de Grasse, cavaleiro de Malta  e 
comandante do navio corsário Zéphire, dando conta da sua viagem do 
Índico para o Atlântico, integrando uma força de guerra francesa 
Obs.: em francês, do próprio punho do remetente, e sem destinatário 
expresso. Ver também AHU_ACL_CU_005, Cx. 141, D. 10895. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 50. 
 

51-  [post. 1762] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços do capitão D. 
Diogo Pereira Forjaz [Coutinho],  a quem se fizera "o funesto presente do 
posto" de mestre de campo de auxiliares do terço do Prado, na província do 
Minho, que fora do seu sogro, D. João Manuel [de Meneses, senhor de Ponte 
da Barca]. 
Obs.: trata-se do pai de D. Miguel Pereira Fojaz, 1º conde da Feira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 51. 
 

52-  1770, Abril, 2 – 1771, Dezembro, 14, [Oeiras], Chaves 
OFÍCIOS (3), sendo o primeiro do militar inglês Duarte Smith ao [ministro 
plenipotenciário de Portugal em Londres, Martinho de Melo e Castro], 
rogando a resolução de negócio pedente; o segundo e o terceiro ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro, respectivamente do militar britânico George Smith, sobre a 
reforma dos regimentos de artilharia de Portugal, e de S. Fraser, remetendo 
um mapa geral das tropas da repartição do Norte. 
Obs.: o primeiro é a minuta de uma tradução; o segundo está em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 52. 
 

53-  [post. 1770, Maio, 17] 
REQUERIMENTO do contínuo e distibuidor da Junta do Tabaco, Gregório 
Pinto Coelho, ao rei [D. José], solicitando a graça de poder nomear para 
substitui-lo, como serventuário, seu sobrinho Crispim Batista Lopes. 
Anexos: requerimento e certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 53. 
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54-  1770, Setembro, 7 – 1773, maio, 25, Elvas, Porto 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sendo o primeiro do [cadete] João da Gama 
Lobo, afilhado do destinatário, pendindo a sua proteção; o segundo, do 
[regedor das Justiças e governador das Armas do Porto], João de Almada [e 
Melo], remetendo informações sobre os serviços do segundo tentente 
Antônio Pedro [Galego Sarmento] e [quatro] outros soldados (o cadete José 
Manuel de Faria Meneses, o sargento Custódio César de Faria e o furrieis 
Bento Alves de Sousa e José Alves de Sousa). 
Anexos: certidões e ofício. 
Obs.: a primeira certidão tem selo armoriado de D. José de Aguilar Monroy e 
Meneses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 54. 
 

55-  1771, Julho, 17, [Oeiras] 
INFORMAÇÃO do comandante Manuel da Silva [Álvares], dando conta da 
assistência que prestara, por ordem do marechal general, e à semelhança do 
praticado com os ex-jesuítas, a três espanhóis que se encontravam presos no 
forte de São Julião da Barra.   
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 55. 
 

56-  1771, Julho, 27, Lisboa 
ACÓRDÃO (cópia) da Relação de Lisboa sobre infrações no Estado da Índia 
aos alvarás 29 de Agosto de 1720 e 27 de Março de 1721, que proibiam o 
comércio aos oficiais militares.  
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 56. 
 

57-  [ant. 1772, Julho, 2], [Vila da Praia] 
REQUERIMENTO (cópia) do capitão mor e administrador da Companhia 
Geral do Grão-Pará e Maranhão, Maurício José da Silva Cardoso, ao 
governador de Cabo Verde, [Joaquim Salema Saldanha Lobo], para que, no 
caso de ser reconduzido à Corte de Lisboa, siga viagem na chalupa Nossa 
Senhora da Nazaré. 
Anexos: certidão e requerimento (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 57. 
 

58-  1772, Agosto, 19 – Dezembro, 18, Lisboa 
RELAÇÕES (2), sendo a primeira das despesas efetudas com o fardamento 
da tripulação da fragata São João Batista, e a segunda dos oficiais do 
voluntários reais que por ordem do secretário de Estado [da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro foram aprender a prática da artilharia 
debaixo das ordens do tenente coronel João Bento Python, em Oeiras.  
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 58. 
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59-  1772 
MAPAS (4) de rendimentos e despesas relativas à Misericórdia de Lisboa e 
ao Hospital Real de Todos os Santos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 59. 
 

60-  1773, Junho, 25 – 1774, Março, 9, Lisboa, Setúbal 
OFÍCIOS (2), sendo o primeiro de José Antônio Grenier ao desembargador 
José Roberto Vidal da Gama, sobre a despesas com o sustento do coronel 
Alexandre de Sousa e sua mãe D. Josefa da Cunha e Sousa, vindos ambos do 
Estado da Índia; e o segundo de José Rebelo de Figueiredo Carvalho e Moura 
ao corregedor Joaquim Pereira de Mendonça, sobre a intenção de enviar para 
o Estado da Índia um filho de José Álvares Correia, que teria direito a 
cinquenta e dois mil cruzados de herança. 
Anexos: certidões e autos de perguntas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 60. 
 

61-  [post. 1773, Outubro, 4] 
DEVASSA sobre o levantamento e fuga de seis presos militares e oito presos 
de levas. 
Obs.: parcialmente queimada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 61. 
 

62-  ����1773, Dezembro, 30 
AVISO (extratos de capítulos) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], 
marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], ao tenente-general 
da Artilharia, Manuel Gomes de Carvalho e Silva, sobre a encomenda e a 
remessa de armas para regimentos do Reino e da América Portuguesa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 62. 
 

63-  1776, Março, 9, [Lisboa] 
AVISO (cópia) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], marquês de 
Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], comunicando o deferimento 
das pretensões do negociante Carlos Soderflicht, primeiro administrador da 
negociação da carga da nau Mariana Vitória, comandada pelo capitão 
tenente Domingos Furtado de Mendonça, em vias de partir para a Ásia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 63. 
 

64-  1776, Setembro, 13, Queluz 
CONSULTA (cópia) da Junta [da Casa de Bragança] sobre desordens 
praticadas na administração dos bens e rendas da Misericórdia da vila de 
Monsarraz. 
Obs.: o despacho, também constante desta cópia, é de D. Maria I, e está 
datado de Queluz, 20 de Agosto de 1777. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 64. 
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65-  1778, Fevereiro, 8, [Lisboa] 
ATESTADO (minuta) do conselheiro do Conselho da Coroa e secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, 
sobre os serviços prestados pelo tenente marechal [Francis] Mac Lean, desde 
o ano de 1762, quando foi contratado em Londres. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 65. 
 

66-  1778, Outubro, 10, Queluz 
DECRETO (cópia) da rainha [D. Maria I], sobre requerimento dos 
contratadores do novo assento dos tabacos de Espanha, José Alves Bandeira, 
Jacinto Fernandes Bandeira e João Pedro Catelan, que solicitavam mudanças 
na forma de taxação do produto vendido.  
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 66. 
 

67-  1778, Outubro, 23 – 1781, Fevereiro, 9, [Lisboa] 
DECRETOS (3 cópias) da rainha [D. Maria I], sendo o primeiro sobre petição 
dos filhos de Daniel Gildmeester, que solicitavam licença para tigir fora do 
Reino uma grande quantidade de fazenda branca comprada na Casa da 
Índia; o segundo, sobre petição semelhante de Raimundo Pinto de Carvalho; 
e o terceiro, nomeando Francisco Rodrigues de Oliveira e Antônio José dos 
Santos e Amorim para claviculários e administradores da negociação do 
navio Nossa Senhora da Arrábida e Santo Antônio de Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 67. 
 

68-  1779, Março, 10, [Lisboa] 
CARTA RÉGIA (cópia) da rainha [D. Maria I] ao [governador do estado da 
Índia], D. Frederico Guilherme de Sousa, sobre a prisão do brigadeiro 
Henrique Carlos Henriques e do sardessai Narba Naique, pelos escessos e 
crimes gravíssimos de que eram acusados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 68. 
 

69-  1779, Junho, 12 – 1780, Julho, 14, [Lisboa], Queluz 
DECRETOS (2 cópias) da rainha D. Maria I, sendo o primeiro sobre a forma 
de mandar fazer pagamentos nos domínios ultramarinos; e o segundo, 
incorporando o donativo dos quatro por cento para o levantamento da 
cidade de Lisboa na arrecadação do Erário Régio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 69. 
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70-  1779, Setembro, 4 – 1780, Setembro, 23, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2; 1 cópia), sendo o primeiro do [comandante das tropas da Corte, 
tenente general] conde de Azambuja, [D. Antônio Rolim de Moura], ao 
comandante da Torre de São Julião da Barra, coronel José Joaquim Coutinho, 
informando o número de embarcações que poderiam entrar no porto de 
Lisboa; e o segundo, do [tenente-generalda Artilharia], Manuel Gomes de 
Carvalho e Silva, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, encaminhando relação das barracas 
que foram do Arsenal Real do Exército para servirem na jornada das Caldas.  
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 70. 
 

71-  1779, Setembro, 11, Lisboa 
CARTA PARTICULAR (cópia) do ex-jesuíta Lourenço Kaulen para outro ex-
jesuíta, José da Silva, assistente no Seminário Episcopal de Coimbra, com 
notíciaas da Corte e novidades sobre o marquês de Pombal, [Sebastião José 
de Carvalho e Melo]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 71. 
 

72-  1779, Novembro, 1 – 1780, Junho, 5, Savannan, Cormorant 
OFÍCIOS (2 cópias), sendo o primeiro do comandante das forças britânicas 
na Geórgia, major-general Prevost, dando conta de movimentos militares; e 
o segundo, sem signatário, opinando sobre a credibilidade de um 
testemunho relativo a confrontos de guerra anglo-franceses no Atlântico. 
Obs.: traduções. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 72. 
 

73-  1780, Fevereiro, 28, [Lisboa] 
AVISO emitido em nome da rainha [D. Maria I], mas não assinado, ao juiz 
da Alfândega da vila de Setúbal, ordenando o descarregamento dos gêneros 
do navio dinamarquês Concórdia, que fora aprisionado por um corsário 
inglês, de que era procurador o [negociante britânico] Thomas Mayne. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 73. 
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74-  1780, Março, 4 – 1789, Outubro, 5, [Oeiras], [Lisboa], [Almada] 
ATESTADOS e CERTIDÕES (4), sendo o primeiro do cirurgião aprovado e 
cirurgião ajudante do cirurgião mor de Artilharia da Corte, Manuel Ferreira 
de Macedo, atestando doença do segundo tenente Francisco Luís Prestes; o 
segundo, do cavaleiro fidalgo da Casa Real e oficial da Secretaria de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar, José Gonçalves Paz, referindo os 
serviços do também oficial José Gomes da Costa, desde o tempo do 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Diogo de 
Mendonça Corte Real; o terceiro, do médico formado e aprovado pela 
Universidade de Coimbra, e do partido da Caparica, João Pinto Álvares de 
Oliveira, certificando que apenas três dos trinta e quatro tripulantes do navio 
Glória, recentemente aportado, se encontravam doentes; e o quarto, do 
[capitão?] Antônio José do Espírito Santo, atestando os serviços de guardião 
e contra-mestre de Manuel José de Matos, a bordo do navio Bom Jesus, em 
viagem para América Portuguesa. 
Anexos: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 74. 
 

75-  1780, Março, 10 – Abril, 25, Lisboa 
PRECATÓRIOS de posse (2) endereçados ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Resende, [D. Antônio José de Castro], e demais 
conselheiros do mesmo tribunal, sobre juros nele assentados, sendo o 
primeiro a favor de Simão do Amorim Pacheco, e o segundo, do Prior e mais 
religiosos carmelitas descalços do Convento de Nossa Senhora dos 
Remédios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 75. 
 

76-  [ant. 1780, Março, 11] – [post. 1787, Março, 30] 
REQUERIMENTOS (2), sendo o primeiro do mestre sapateiro Francisco 
Pereira, para que o preso José Ribeiro dos Santos ateste nunca lhe ter 
entregue dinheiro pelo prêmio do trabalho referente à sua soltura; e o 
segundo, do feitor da Mesa da Abertura da Casa da Índia, José Ferreira de 
Oliveira, à rainha [D. Maria I], para lhe ser levantada penhora sobre uma 
quinta que comprara no sítio da Panasqueira, na freguesia de Nossa Senhora 
dos Olivais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 76. 
 

77-  1780, Abril – 1787 
MAPAS de receita e despesa (5), sendo o primeiro do rendimento total das 
Mesas das Sete Casas; o segundo, da conta de Raimundo Pinto de Carvalho 
com a R[eal] Fazenda de Azeitão; o terceiro, de despesas de construção (em 
obra não identificada); o quarto, do trabalho de três lavradoras; e o quinto, 
de panos para fardamentos de militares do Estado da Índia.  
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 77. 
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78-  1780, Novembro, 29, Lisboa 
OFÍCIO (cópia) do Intendente Geral da Polícia, Diogo inácio de Pina 
Manique, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sobre ofensas cometidas a marinheiros 
portugueses a bordo de uma fragata holandesa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 78. 
 

79-  [1780?] – [1789?] 
APONTAMENTOS (2 minutas), sendo o primeiro do [oficial-maior da 
Secretaria de estado da Marinha e Ultramar, João Filipe da Fonseca], sobre 
perguntas feitas ao capitão comandante da corveta Amizade, que fora 
tomada pelo corsário inglês Belona, depois de ter saído do porto de Setúbal; 
e o segundo, sem autor expresso, sobre a introdução de tecidos franceses em 
Portugal. 
Obs.: o segundo, em inglês, mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 79. 
 

80-  [ca. 1780] 
INFORMAÇÃO sobre o despacho dos filhos dos desembargadores 
extravagantes da Casa da Suplicação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 80. 
 

81-  1782, Agosto, 6, Lisboa 
CARTA DE QUITAÇÃO por que a rainha D. Maria I há por quite e livre ao 
padre Agostinho Antônio da Mata e Lemos da meia anata que devia à 
Ordem de Santiago, pelo provimento do benefício curado da Igreja Matriz de 
Vila Nova de Mil Fontes.  
Obs.: com selo de Santiago de Espada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 81. 
 

82-  [post. 1785, Outubro, 30] 
ESCRITO ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], encaminhando [traslado das] condições 
[estabelecidas entre Domingos Francisco Lisboa, Daniel Glascock e Carlos 
Pasley, para o envio de navios de comércio à China, com escala no Rio de 
Janeiro]. 
Anexo: certidão (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 82. 
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83-  1786, Março, 12, Lisboa 
RELAÇÃO subscrita pelo capitão Lourenço da Costa Guimarães, dando 
conta dos passageiros transportados da Costa de Coromandel para a cidade 
de Lisboa no navio Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora do Pilar. 
Anexo: relação. 
Obs.: estão arrumadas junto deste documento duas outras relações sem data, 
sobre jornadas de trabalho de marinheiros e jornaleiros do Arsenal Real do 
Exército. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 83. 
 

84-  [post. 1786] – [ant. 1792, Agosto, 19] 
CARTAS particulares (3 cópias), sendo a primeira de Joaquim Inácio da Cruz 
Sobral para [D. Luísa de Meneses], acompanhando a quantia de 
quatrocentos mil réis, destinada a cobrir as despesas da sua transferência 
para o Convento da Encarnação; a segunda, de [D.] Luísa de Meneses para o 
visconde [de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo], queixando-se da 
insuficiente importância que se lhe tinha enviado do Real Erário; e a terceira, 
do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro, ao sargento-mor da praça de Elvas, [Manuel Bernardo de 
Melo e Castro], sobre a administração das fazendas da casa de sua irmã, [D. 
Violante Joaquina de Melo e Castro]. 
Obs.: a primeira traz também minuta da resposta de D. Luísa; a terceira tem 
as caligrafias do oficial-maior da secretaria de estado da Marinha e Ultramar, 
João Filipe da Fonseca, e do secretário de Estado Martinho de Melo e Castro. 
19 de Agosto de 1792 é a data da morte de Manuel Bernardo de Melo e 
Casto, visconde da Lourinhã.  
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 84. 
 

85-  1788, Setembro, 11, Vila Boa [Goiás] 
CARTA (cópia) do [governador e capitão general de Goiás], Tristão da 
Cunha e Meneses, à rainha [D. Maria I], informando requerimento de 
Silvestre Rodrigues Jardim, que pretendia ser confirmado no posto de 
primeiro tenente do regimento general e primeiro de cavalaria auxiliar da 
capitania de Goiás. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 85. 
 

86-  1789, Maio, 10 – Setembro, 20 
OFÍCIOS (2), sendo o primeiro de José Vieira para o brigadeiro Bartolomeu 
da Costa, justificando o atraso na expedição de madeira da Real Fábrica; e o 
segundo, de Miguel Rodrigues ao sargento mor Ricardo [Luís] Antônio 
Raposo, sobre o andamento de trabalhos de carpintaria.   
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 86. 
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87-  1789, Junho, 6, [Oeiras] 
MAPA do pessoal pertencente ao regimento de Artilharia da Corte, subscrito 
pelo tenente coronel comandante Henrique de Pratt. 
Obs.: extremidade em mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 87. 
 

88-  1789, Novembro, 26 
ATESTADO do Arcebispo de Lacedemônia, D. Antônio Caetano Maciel 
Calheiros, sobre os merecimentos de José Joaquim Ramos da Silva, vigário 
da freguesia de São Sebastião de Darque, no arcebispado de Braga. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 88. 
 

89-  [1789] 
RELAÇÕES (3) de madeiras [do Brasil e do Reino], e, ao menos em parte, 
para construção. 
Anexo: lembrete. 
Obs.: em dois dos três casos, as únicas datas que constam nos documentos 
são as inscritas a lápis, marginalmente, no canto superior esquerdo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 89. 
 

90-  [1790, Fevereiro], Salvaterra de Magos 
ESCRITO do [secretário de Estado da Fazenda e presidente do Real Erário], 
visconde mordomo-mor, [visconde de Vila Nova de Cerveira, D. Tomás 
Xavier de Lima Teles da Silva], ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, encaminhado consulta e 
pareceres da Real Junta do Comércio [sobre o comércio da Ásia].   
Anexos: ofícios, consulta, consulta (cópia), carta (cópia), decretos (cópias) e 
cartas. 
Obs.: parte do processo com capilha original. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 90. 
 

91-  1796, Setembro, 7, Queluz 
DECRETO (cópia) do príncipe regente, [D. João], nomeando D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho para o cargo de ministro e secretário de Estado da repartição 
da Marinha e do Ultramar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 91. 
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92-  1797, Abril, 22 – 1802, Setembro, 24, Porto, Braga, Lisboa 
OFÍCIOS (5), sendo os quatro primeiros para o [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, de D. João 
Correia de Sá, [do Quartel General do Porto], queixando-se da forma como 
fora tratado pelo mesmo secretário; do Arcebispo de Braga, Primaz [das 
Espanhas], Frei Caetano [Brandão], agradecendo intervenção favorável a seu 
sobrinho, Antônio Joaquim Brandão; do marechal de campo José Narciso de 
Magalhães de Meneses, dando conta de se achar encarregado interinamente 
do governo das Armas do porto, por moléstia do tenente-generalD. João 
Correia de Sá, e participando haver executado as ordens ultimamente 
recebidas; de frei Bernardo da Esperança Teles, agradecendo a atenção e a 
beneficência de Sua Majestade; e o quinto, de frei Antônio de São José 
Lemos, procurador geral da Província de Santo Antônio do Brasil, [a um 
secretário de Estado], informando petição de um jovem religioso que busca 
passar ao século. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 92. 
 

93-  1797, Agosto, 3, Porto 
CARTA PARTICULAR de Guilherme Warre [a um secretário de Estado], 
lembrando a distinção e a amizade com que este tratara o seu irmão 
Henrique Warre, além de encaminhar requerimento de Antônio Pinto 
Batista, piloto do número dos barra da cidade do Porto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 93. 
 

94-  1797, Agosto, 19 – Setembro, 2, Porto 
OFÍCIOS (2) do desembargador da Casa da Suplicação, corregedor e 
provedor da comarca do Porto, Francisco de Almada e Mendonça, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, sendo o primeiro sobre a petição de Tomé Ramos e outros 
pescadores da comarca de Aveiro; e o segundo sobre o reencaminhamento 
de correspondência do mesmo secretário para o marquês de Nisa, [D. 
Domingos Xavier de Lima], e a tomada de bergantim carregado de bacalhau. 
Anexos: aviso, ofícios, requerimentos e auto de perguntas. 
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95-  1797, Outubro, 7, [navio] Ville de Paris, ao largo de Cádis 
OFÍCIO do [conde] de Saint Vincent, [Sir John Jervis], ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, agradecendo a consideração manifestada pelo príncipe regente, 
[D. João], comentando a recente assinatura de um tratado de paz com a 
França e reafirmando apreço pessoal pelo seu correspondente. 
Anexo: ofício (minuta). 
Obs.: documento em inglês e francês. Informa a Prof.ª Andrée Mansuy Diniz 
Silva que existe no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, Negócios de 
Portugal, Cx. 716, Mº 3, carta de D. Rodrigo de Sousa Coutinho, datada de 16 
de Setembro, em que submete ao príncipe regente, D. João, os termos desta 
carta ao conde de Saint Vincent. Sobre outros aspectos então referidos, ver, 
no mesmo fundo, ofício de 24 de Outubro de 1797; no Ministério da Marinha 
e Ultramar; Mº 681, pacote 1, e Mº 697, pacote 2, nº 1, 37.  
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 95. 
 

96-  [ant. 1798, Abril, 25] – [1810] 
LEMBRETES (2), sendo o primeiro referente ao registo da tença de doze mil 
réis com o hábito de Cristo, a favor de Joaquim Carneiro Machado, filho de 
Manuel Carneiro Machado e Clara Teresa de Nazaré; e o segundo, aludindo 
à remessa de dois ofícios ao oficial-maior da [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar]. 
Obs.: a carta de profisão de Joaquim Carneiro Machado na Ordem de Cristo 
consta do IAN/TT, Registo Geral de Mercês, Lº 30, fl. 85v, com data de 25 de 
Abril de 1798. 
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97-  [ant. 1805, Setembro, 18] – [1809?] 
REQUERIMENTOS (6) aos [secretários de estado da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses], e D. Miguel 
Pereira Forjaz, sendo o primeiro de Antônio Joaquim Alves Pereira, rogando 
a possibilidade de permanecer no presídio de Julião da Barra, enquanto não 
for despachado o requerimento que fez ao príncipe regente, [D. João]; o 
segundo, do conjunto de presos do Real Presídio da Trafaria, solicitando a 
comutação das suas penas de dregredo em anos de serviço na Armada Real; 
o terceiro, de Antônio de Sousa Barbosa, preso no presídio da Torre de São 
Julião da Barra, rogando ser solto, por sua idade avançada e pelas doenças 
de que padece; o quarto, dos oficiais de Fazenda embarcados nos navios de 
guerra surtos no porto de Lisboa, para serem pagos dos seus soldos e 
comedorias; o quinto, dos oficiais empregados na comissão dos prisioneiros 
de guerra, para que sejam pagam todas as suas comedorias; e o sexto, do 
negociante Pedro Zignago, solicitando ordem para que o intendente da Casa 
da Índia liquide o valor de duzentos e noventa e seis quintais de linho 
depositados no Reais Armazéns. 
Anexos: lembretes, requerimentos e certidões. 
Obs.: a data final é a das notas marginais a lápis dos últimos documentos do 
conjunto. 
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98-  [post. 1805, Dezembro, 26] – [1809?] 
REQUERIMENTOS (9) ao príncipe regente, [D. João], sendo o primeiro do 
soldado do calabouço da Galé do Arsenal, Antônio Francisco Primeiro, 
solicitando provimento com o salário que então vencia; o segundo, de Ana 
Joaquina, viúva de Antônio Lopes de Carvalho, mestre de número de naus, 
rogando pensão para a sua subsistência; o terceiro, do eremita calçado de 
Santo Agostinho, frei Antônio Alambre, solicitando o lugar de capelão mor 
das armadas do Porto, com as mesmas prerrogativas de frei Bartolomeu 
Brandão; o quarto, de D. Ana Vicência Ludovina da Costa e D. Maria 
Tomásia Ludovina da Costa, filhas de José Gomes da Costa, oficial da 
Secretaria de Estado dos Negócios Ultramarinos, rogando pensão; o quinto, 
de Ana Rita, mãe do sargento de mar e guerra Antônio José Vieira, 
solicitando o pagamento de soldos devidos a seu filho; o sexto, de Pedro de 
Melo Breyner, para que o oficial-maior da Secretaria de Estado dos Negócios 
da Marinha e do Ultramar receba e passe recibo de uma série de papéis 
referentes a capítulos dados contra Tristão da Cunha e Meneses, D. João Luís 
de Meneses e outros; o sétimo, dos presos militares e paisanos da Cadeia da 
Galé, rogando a comutação das suas penas de prisão em serviço no exército; 
o oitavo, de D. Quitéria, viúva do segundo tenente da Marinha Joaquim José 
Ribeiro Pimenta, rogando o pagamento de soldos vencidos; e o nono, do 
oficial de pintor do Arsenal Real dos Exércitos, Nicolau Tolentino, filho de 
José dos Santos Cordeiro, mestre da Oficina dos Pintores do mesmo Arsenal, 
solicitando a nomeação de aparelhador do número. 
Anexos: certidões e lembretes. 
Obs.: a data final é a das notas marginais a lápis dos últimos requerimentos 
do conjunto. 
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99-  1810, Junho, 25 – Setembro, 6, [Lisboa] 
PORTARIAS (2 cópias) dos governadores do Reino de Portugal, 
determinando, respectivamente, o sequesto dos bens do marquês de Alorna, 
D. Pedro de Almeida, e sua condenação como réu de crime de lesa-majestade 
de primeira cabeça;  
PROVISÕES (2 cópias) do príncipe regente, [D. João], sobre o mesmo 
assunto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 99. 
 

100-  1814, Março, 29, Lisboa 
CARTA do desembargador da Relação do Porto e membro da Junta da 
Saúde Pública, Bartolomeu José Cardoso Giraldes de Meneses, ao príncipe 
[D. João], sobre o estado do Juízo da Saúde do Porto de Belém e dos 
Armazéns do Lazareto.   
Anexo: mapa de despesas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 100. 
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101-  [ant. 1820] 
OFÍCIO (extrato) dirigido pelo inglês James Murphy ao ministro de Portugal 
na corte de Londres, oferecendo para estabelecer uma fábrica de curtir em 
Lisboa ou suas vizinhanças. 
Obs.: tradução do inglês. Datado pela marca de água. 
AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 101. 
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AHU_CU_Reino 

Reino, Caixa 298 (1780 - 1829) 

Pastas descritas: 32 

Assuntos: solicitação de promoções e regalias por parte de oficiais e soldados da Marinha; 

relatos de ocorrências e descrições de viagens por parte de comandantes das embarcações do 

serviço real; presos pedindo transferência, adiamento de prazos ou mudanças em suas 

sentenças, sobretudo as de degredo; correspondência e faturas de despesas do embaixador 

de Portugal na Inglaterra, D. João de Almeida, futuro conde das Galveias; informações dos 

cônsules de Portugal em Cádis, em Gibraltar e em Tânger sobre ocorrências com o comércio 

e com o perigo dos corsários no Mediterrâneo; presença dos franceses em Portugal no 

período napoleônico. 

1-  [ant. 1780, Fevereiro, 15] – [ant. 1796, Agosto, 5]  

REQUERIMENTOS (5) à rainha [D. Maria I], o 1º, do negociante da praça de 

Lisboa, Manuel Pereira Guimarães, solicitando auxílio para aumentar a sua 

fábrica de lãs, situada em Cascais; de Joaquim José Tristão Álvares; o 2º, 

solicitando ser admitido como aspirante da Real Marinha; o 3º, de João Carneiro 

da Silva solicitando os pagamentos atrasados devidos a seu pai, Joaquim 

Carneiro da Silva; o 4º, do fugitivo da escravidão do Marrocos, José Inácio de 

Sousa, solicitando não ser enviado ao serviço militar, devido à sua saúde; o 5º, do 

cabo de esquadra da 5ª companhia do regimento do marechal de Campo, Gomes 

Freire de Andrade, José Marques, solicitando ir como alferes para Angola.  

Anexo: declaração, requerimentos, lembretes, atestados, certidões, passaporte. 

AHU_CU_Reino, Cx. 298, pasta 1. 

 

2-  1784, Novembro, 19 – 1792, Maio, 11, [Lisboa]. 

OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 

Martinho de Melo e Castro o 1º, do comandante da fragata Nossa Senhora do 

Livramento, Tomás José de Melo, relatando a viagem que fizera até o cabo de São 

Vicente; o 2º, do comandante da fragata São João Batista, Guilherme Galwey, 

relatando suas atividades a cada dia, no serviço de comboio a algumas 

embarcações; o 3º, do desembargador da Suplicação e corregedor do Bairro Alto, 

Marcelo Antônio Leal Arnaut, sobre o requerimento do feitor da Mesa da 

Abertura da Casa da Índia que expunha o seu litígio com o alferes de ordenança, 

Manuel Correia, por causa de uma quinta na freguesia de Nossa Senhora dos 

Olivais; o 4º, do marechal de campo Bernardo Ramirez Esquivel relatando o 

comportamento de cada um dos seus oficiais; o 5º, de Bartolomeu da Costa sobre 

as obras que estavam sendo feitas no dique [da Fundição]. 

Anexo: mapas, requerimento, auto de averiguação, lembretes. 
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3-  1795, Janeiro, 25 – 1797, Junho, 28, Londres, Lisboa, Aurbuck, Falmouth. 

OFÍCIOS (9), o 1º, de [Nower?] ao vice-almirante Antônio Januário do Vale sobre 

movimentação da esquadra comandada pelo destinatário; o 4º, de Auguste de 

Fais a Auguste Molloy solicitando alguns favores; os demais, ao [embaixador de 

Portugal em Londres, D. João de Almeida de Melo e Castro], de Mr. Duff, do 

bispo de Castres (?) na França e abade de Alcobaça em Portugal, frei M. De 

Royere, de uma mulher, Batiste, do conde de Toulouse Lautrec, de Carové, de 

Geobald Fox Hens (?) e Theo[W] Fox [Hens] (?), todos solicitando pequenos 

favores, principalmente no sentido de reenvio de cartas. 

Obs.: documento em inglês e em francês. 

AHU_CU_Reino, Cx. 298, pasta 3.  

 

4-  1797, Julho, 5 – Setembro, 6 

OFÍCIOS (6) ao [embaixador de Portugal em Londres, D. João de Almeida de 

Melo e Castro], o 1º (minuta), sem assinatura, sobre dar atenção a um Mr. 

Goddard; o 2º e o 3º, de Theo[W] Fox [Hens] sobre o resgate da carga que levava 

o navio português Luz e Santa Ana; o 4º, de [...] solicitando enviar uma carta a 

Viena; o 5º, de uma mulher, Batiste, solicitando um pagamento; o 6º, de H. Hope 

solicitando cartas de recomendação para seu primo Henri Philippe Hope, quie ia 

para Lisboa. 

Anexo: relações; obs.: documento em inglês e em francês.. 
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5-  � [ant. 1797, Outubro, 3] – [post. 1809]  

REQUERIMENTOS (8), sendo os 2 primeiros ao [secretário de Estado dos 

Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, e os demais, 

ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar,] D. Miguel Pereira 

Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, o 1º, sobre uma informação a respeito 

do requerimento do capitão-mor Joaquim José da Fonseca; o 2º, de João de Abreu 

Coutinho que solicitava fosse ouvido pelo comandante do Presídio da Trafaria, 

capitão de mar e guerra, [Antônio Elesbão Xavier de Almeida]; o 3º, da viúva do 

capitão tenente reformado, João Tavares de Andrade, Maria Inácia, solicitando 

que seu filho, Francisco José Garcia, fosse solto da nau na qual se achava preso; o 

4º, sobre o requerimento do oficial da secretaria de estado da Marinha e 

Ultramar, Norberto da Silva César que havia oferecido um cavalo para uso dos 

funcionários públicos, conforme tinha sido pedido em edital; o 5º, de Manuel 

Muniz Fragoso sobre a citação que desejava fazer citação ao preso no Presídio da 

Trafaria, Joaquim Manuel de Sequeira Bramão; o 6º, do preso na Cadeia da Corte, 

Joaquim José da Silva, pedindo o adiamento da partida para seu degredo em 

Angola; o 7º, do oficial de sapateiro preso em custódia na Cadeia da Corte, José 

Gonçalves, solicitando o adiamento de sua partida para degredo no Pará, porque 

ainda aguardava a palavra do Juiz da Culpa, a quem recorrera; o 8º, do mestre da 

oficina de funileiro, Joaquim José Lopes da Silva, lembrando o destinatário da 

sua consulta emitida pela Real Junta da Fazenda da Marinha. 

Anexo: ofício, requerimentos, lembrete. 

AHU_CU_Reino, Cx. 298, pasta 5.  

 

6-  1797, Outubro, 7 – Dezembro, 26, Lisboa 

OFÍCIOS (7) ao [embaixador de Portugal em Londres, D. João de Almeida de 

Melo e Castro], o 1º, de B. Dumerce sobre sua nomeação para coronel de 

cavalaria; o 2º, do conde de Kerguenck pedindo que reenviasse uma carta ao 

bispo de Tréguier; o 3º, de D. Waldeck solicitando que reenviasse um pacote; o 

4º, de [...] em resposta a uma carta do destinatário; o 5º, do capitão tenente César 

de Viganière sobre suas tentativas de servir à marinha portuguesa; o 6º, de 

Charles Goddard agradecendo o ter reenviado suas cartas ao Lord Grenville; o 

7º, da companhia Cotton Factory, Lewes, Sussex, sobre a possibilidade do 

estabelecimento de uma fábrica de algodão em Portugal.  

AHU_CU_Reino, Cx. 298, pasta 6.  
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7-  1798, Janeiro, 30 – 1799, Novembro, 28 

OFÍCIOS (6) ao [embaixador de Portugal em Londres, D. João de Almeida de 

Melo e Castro], o 1º, de [... Hope] sobre embarcações vindas de Lisboa; o 2º, de J. 

Duval sobre o preço e a propriedade de uma casa que estava á venda; o 3º, de 

Guilherme Burn sobre a entrega de 40.000 cruzados ao destinatário, por ordem 

do Sr. Quintela; o 4º, não assinado sobre umas operações bélicas; o 5º, de [Wo...] 

sobre o sucesso das tropas sobre o “execrável” governo francês; o 6º, de [B...] 

sobre uma encomenda que sua esposa enviara a Lisboa.  

Anexo: ofício (minuta), lembrete; obs.: documento em inglês e em francês. 

AHU_CU_Reino, Cx. 298, pasta 7.  

 

8-  [ant. 1798, Fevereiro, 24 – post. Novembro, 20]  

REQUERIMENTOS (7) à rainha [D. Maria I], o 1º, do cabo de esquadra da 3a. 

Companhia do regimento de Mecklenburg, José Antônio de Sousa, solicitando ir 

servir em Moçambique no posto de alferes; o 2º, do comerciante da praça do 

Porto, José da Silva Ribeiro, como procurador dos comerciantes daquela praça, 

solicitando ordens para que não saísse o comboio da Índia, sem que chegasse o 

do Porto; o 3º, do bacharel em medicina, José Maria Bontempo, solicitando ser 

admitido como médico do Hospital Real da Marinha; o 4º, do preso no Presídio 

da Trafaria, José Pedro Simões da Veiga, solicitando ir para a Cadeia da Corte; o 

5º, do professor de primeiras letras, José Antônio Rodrigues Guedes, solicitando 

para seu filho, Joaquim José de Castro Guedes, o posto de sargento do mar; o 6º, 

de José Antônio Ferreira solicitando um aviso que lhe permitisse assentar praça 

de voluntário da Marinha Real; o 7º, do sargento do regimento de Peniche, João 

José Jacome Correia, solicitando ser admitido como segundo tenente da Marinha.  

Anexo: atestados, procuração, aviso, ofícios, requerimento, certidão. 
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9-  �1798, Fevereiro, 24 – 1822, Abril, 13, Queluz. 

AVISOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 

Rodrigo de Sousa Coutinho, transmitindo ordens reais, o 1º, de D. Rodrigo José 

de Meneses para que atendesse o que era solicitado no requerimento que 

enviava; o 2º e o 3º, do [secretário de Estado interino da Marinha], Cândido José 

Xavier, um, para que desse as devidas providências para que o preso no castelo 

de São Jorge, ex-sota patrão da Ribeira, João Francisco de Oliveira, fosse abonado 

de seus vencimentos; o outro, para que o desertor da Legião Constitucional 

Lusitana, preso no castelo de Lisboa, soldado Sebastião José da Silva, fosse 

transportado para a Bahia na primeira embarcação, para ali ir responder no 

Conselho de Guerra.  

Anexo: informação, lembrete. 

AHU_CU_Reino, Cx. 298, pasta 9.  

 

10-  1798, Fevereiro, 24 – 1800, Novembro, 25, Queluz, Porto, Viana. 

OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 

Rodrigo de Sousa Coutinho, o 1º, de José Teles de Meneses e Matos Cavalcanti de 

Albuquerque lembrando-o do seu pedido e o do seu tio, tenente-coronel Joaquim 

José da Rocha Pegado Serpa para irem à Corte; o 2º e o 4º, do [marquês de 

Olhão], monteiro-mor [do Reino, D. Francisco de Melo da Cunha], um, 

encaminhando ofício do cônsul de Portugal em Tânger, Jorge Pedro Colaço, que 

lhe fora encaminhando pelo cônsul em Cádis; outro, do de Gibraltar; o 3º, de José 

de [Ata...] reiterando sua gratidão; o 5º, do [governador da cidade do Porto], 

Pedro de Melo Breyner, mostrando-se preocupado com a escassez do arroz, à 

medida da subida do seu preço; o 6º, do [tenente-generalde Viana], Gonçalo 

Pereira Caldas, comentando a retomada de 2 bergantins ingleses, que haviam 

sido tomados pelos espanhóis, mudanças nos métodos da quarentena e sobre os 

problemas da passagens de galegos por aquela região nas suas atividades 

comuns de lavoura e de pesca com portugueses.  

Anexo: ofício. 

AHU_CU_Reino, Cx. 298, pasta 10.  

 

11-  1798, Outubro, 19, Londres  

RELAÇÃO das despesas da secretaria [da Legação Portuguesa em Londres] 

incluindo ordenados dos capelães, despesas de correio, encomendas e despesas 

extraordinárias, tais como acertos nos vencimentos de José Rademaker e pipas de 

vinho que tinham sido oferecidos ao secretário do Tribunal de Artilharia.  

Anexo: relação, lembretes, recibo (minuta). 

AHU_CU_Reino, Cx. 298, pasta 11. 
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12-  1800, Janeiro, 5 – Junho, 11, Lisboa, Dublin, [Burtonsheel?], Shaffhausen, 

[Guiport] 

OFÍCIOS (6) ao [embaixador de Portugal em Londres, D. João de Almeida de 

Melo e Castro], o 1º e o 2º, de Browne sobre suas dúvidas quanto à entrega de um 

pacote; o 3º, de [Athtone] sobre o envio, que lhe tinha sido pedido, de livros 

sobre o assunto da “união”; o 4º, de Mr. Douglas apresentando cumprimentos e 

enviando 2 relatórios de um comité da Casa dos Comuns; o 5º, encaminhando 

ofícios; o 6º, do c[onde?] de Steiguer, que servia ao exército suíço em 

Shaffhausen, ocupada pelos austríacos, criticando o exército francês, comentando 

a guerra e afirmando que já se falava em negociações para a paz.  

Anexo: ofícios; obs.: documento em inglês e em francês. 
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13-  1800, Julho, 3 – Setembro, 29, Hammersmith, [Londres], Plymouth,  

OFÍCIOS (6), sendo os 2 primeiros ao [embaixador de Portugal em Londres, D. 

João de Almeida de Melo e Castro], o 1º, do padre Laine [...], vigário na diocese 

de Rouen, pedindo seu apoio para sua obra religiosa; o 2º, de Assur [?] Keyserts 

cumprimentando-o e aludindo a cartas recebidas de Haia; o 3º e o 4º, a [Auguste] 

Molloy, um, de Mr. Oakley agradecendo a mediação no pagamento de contas; o 

outro, de J.H. de Siqueira agradecendo sua intervenção junto ao embaixador de 

Portugal; o 5º, de Mr. Symen [?] sobre os comboios para Hamburg, Falmouth e 

Lisboa; o 6º, de Robert [...] Wilson a José Rademaker sobre compra de trigo.  

Obs.: documento em inglês e em francês. 
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14-  1800, Outubro, 1 – 27, Falmouth, Viena, Richmond, [Londres] 

OFÍCIOS (10), ao [embaixador de Portugal em Londres, D. João de Almeida de 

Melo e Castro], com exceção do 3º; o 1º, de Geobald Fox Hens (?) sobre a entrega 

de pacotes ao destinatário; o 2º, o 4º, o 6º, o 7º, de Frºc. Philips, sobre a chegada 

de embarcações com grãos de Bremen e questões relativas à sua entrega; o 3º, de 

Mr. Gildemeester & Porsmann [?] a [Auguste] Molloy pedindo desculpas de não 

poderem ir ao encontro marcado e solicitando outro encontro; o 5º, do médico 

Careno agradecendo o envio das obras do médico Jenner; o 8º, de D. W. Dundas 

apresentando cumprimentos e encaminhando uma relação de encomendas; o 9º, 

de Mr. Bentinck pedindo ao destinatário cartas de recomendação para 2 oficiais 

da Brigada do Príncipe herdeiro da Casa de Orange que estavam de partida para 

Portugal, o barão de Fuyll e o barão de Hardenbroeck; o 10º, de Theo[W] Fox 

[Hens] [?] sobre encomendas que deveriam chegar para o destinatário. 

Anexo: ofício (minuta), relação; obs.: documento em inglês e em francês. 
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15-  1800, Novembro, 14 – 1806, Abril, 22, [Londres], Falmouth, Florença, Lisboa. 

OFÍCIOS (15) o 1º, de Theo[W] Fox [Hens] [?] para Auguste Molly, sobre chegada 

de encomendas; o 2º, para a esposa do [embaixador de Portugal em Londres, D. 

João de Almeida de Melo e Castro] transmitindo um recado; o 3º, de [Vincent] de 

Oliveira para o mesmo Molly, sobre a caixa que tinha sido enviada por D. Luís 

Pinto de Sousa; os demais, com excepção do 6º, para o [embaixador de Portugal 

em Londres, D. João de A3lmeida de Melo e Castro] sendo o 4º, sobre a sua troca 

de endereço; o 5º, sobre os endereços para onde se mandar as encomendas 

destinadas a ele; o 6º, de Richard Martini para Auguste Molloy sobre o despacho 

de pacotes para Lisboa; o 7º, passando um recado de Lord Glenbervic; o 8º, de 

Caetano Atai [?] solicitando favores; o 9º, de Hawkesbury para o J. H. [F...] [?] 

sobre a crítica situação política de Portugal naquele momento, diante da forte 

pressão francesa; o 10º, o 11º e o 12º, do [comissário geral das relações comerciais 

da França], Dannery, um, agradecendo a nomeação do seu amigo, o português 

naturalizado, Brabander para cônsul geral de Portugal na Bélgica; outro, 

cumprimentando-o e marcando um encontro; outro, afirmando que gostaria de 

encontrá-lo particularmente e agradecendo as instruções que recebera; o 13º, de 

um serviçal, explicando porque deixava de servir ao destinatário; o 14º; de 

[Auguste] Molloy pedindo auxílio para seus paus que se encontravam em 

situação de pobreza; o 15º de [W. V. Fruser] [?] sobre expedição e chegada de 

correspondência e de encomendas. 

Anexo: ofícios, lembrete; obs.: documento em inglês, francês e italiano. 
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16-  �1800, Novembro, 29 – 1802, Novembro, 12, Porto, Lisboa 

OFÍCIOS (5), sendo o 1º e o 2º, do Superintendente da Marinha Real, Francisco de 

Almada e Mendonça ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, um dando notícias de embarcação 

francesa e outra, inglesa, que passavam pela costa portuguesa, assim como 

relatando sobre a passagem de bergantim com carga de bacalhau e sobre o 

apresamento de corsário espanhol; o outro, sobre o preparo de madeira para a 

construção dos iates, como fora determinado por ordem real; o 3º, de João Pedro 

da Câmara ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 

visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses] sobre informações a 

serem enviadas ao governador da Bahia e a alguns magistrados sobre a criação 

de um “juízo de comissão” criado no Tribunal da Relação daquela cidade, para 

resolver a partilha da herança de André de Brito e Castro e Alexandre de Sousa 

Freire, avô do suplicante, Francisco Casado Dias Filgueira; o 4º (cópia) do 

[ministro plenipotenciário de Portugal em Madri] Cipriano Ribeiro Freire, a Inês 

Francisca Freire mencionando os papéis e cartas vindas de paris que se referiam 

ao almirante Bruyes; o 5º, de Miguel Carlos Caldeira a Hipólito da Costa sobre 

problemas que ambos estavam tendo com o pagamento de umas letras. 

Anexo: ofícios; documento em inglês. 

AHU_CU_Reino, Cx. 298, pasta 16.  

 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

17-  � [ant. 1804, Agosto, 28 – 1808, Dezembro, 3] 

REQUERIMENTOS (9) ao príncipe regente [D. João], o 1º de Maria Tomazia 

Ludivina da Costa e suas irmãs, filhas do oficial falecido da Secretaria de estado 

da Marinha e Ultramar, José Gomes da Costa solicitando uma tença vitalícia para 

cada uma delas; o 2º, de D. Nuno José Baltazar da Silveira, por seu procurador, 

Manuel José, solicitando certidão que comprovasse ter o seu irmão, cadete de 

cavalaria José Maria da Silveira, sido despachado para a Índia; o 3º, do piloto 

Teotônio da Silva Braga que, tendo sido designado para embarcar na fragata 

Princesa do Brasil como 2º oficial piloto, requeria receber comedorias, pois a 

remuneração daquele posto tardaria a lhe ser entregue; o 4º, do furriel da 

companhia de bombeiros, Manuel Mascarenhas de Figueiredo Bacalhau, 

solicitando ser admitido como oficial subalterno no regimento de artilharia de 

Angola; o 5º, do solicitador da Real Fazenda do Conselho Ultramarino, João 

Pedro Teixeira de Moraes, solicitando licença de 1 mês para tratar de seus 

negócios na Beira; o 6º, do condenado para degredo em Benguela, José Viana, 

solicitando 2 meses para ir preparar sua família; o 7º, do mestre José da Cruz e 

demais guardiões do número da Armada Real solicitando que fossem pagos pela 

folha da féria dos algarvios do Arsenal Real como foi feito com os algarvios que 

haviam tripulado o iate Monte de Ouro, quando da ida real para o Rio de 

Janeiro; o 8º, do sargento da 3ª companhia do regimento nº 7, Manuel Leal 

Ferreira, solicitando ser incluído nas próximas promoções no seu regimento; o 9º, 

do vice-almirante do Conselho do Almirantado e do Conselho do príncipe 

regente [D. João], Pedro Maris de Sousa Sarmento, solicitando algum posto no 

exército.  

Anexo: lembretes, certidões, atestado 
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18-  � 1805, Julho, 12, Porto. 

DECLARAÇÃO do provedor e deputados da Junta da Administração da 

Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro comprovando que, 

depois de todas as averiguações de praxe, Francisca de Paula, mulher de 

Francisco de Paula, que se achava ausente, poderia ir para a Bahia, na companhia 

de sua filha e de seu tio, Bento Machado, estabelecido naquela cidade. 
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19-  1805, Outubro, 7 – 1809, Agosto, 22 

CARTAS (3) ao príncipe regente [D. João], a 1ª, do [secretário do Conselho 

Ultramarino], Francisco de Borja Garção Stockler, indagando se devia cumprir 

um despacho que recebera e aludindo ao requerimento de Felipe Correia 

Picanço; a 2ª, do juiz da Índia e Mina, Bernardo de Lemos Malheiros de Melo e 

Vasconcelos, afirmando que Manuel Antônio Teixeira Machado tinha todas as 

qualidades para ocupar o lugar de oficial do registro da secretaria do Conselho 

Ultramarino; a 3ª, do oficial, no impedimento do secretário, Felipe José Stockler, 

declarando que não encontrara, naquela secretaria, o original do alvará de 

nomeação do suplicante, e sim apenas uma pública forma. 

Anexo: carta régia, requerimentos. 
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20-  1806, Janeiro, 7 [Lisboa] 

OFÍCIOS (4) (cópias), o 1º, do [secretário de Estado da Fazenda], Luís de 

Vasconcelos e Sousa, ao [comandante] do navio Ceilão e Povo, Manuel da Silva 

Franco encaminhando as instruções para sua viagem para a Índia como “nau de 

viagem”; o 2º, do mesmo comandante ao mesmo secretário, aceitando aquelas 

condições e pedindo um abatimento a favor da Fazenda Real; o 3º, do mesmo 

secretário solicitando ao mesmo comandante que devolvesse, devidamente 

assinadas, as condições que lhe tinham sido enviadas; o 4º, o comandante ao 

secretário, queixando-se de que as condições apresentadas por aquela autoridade 

não eram as mesmas da viagem anterior, insistindo na questão do abatimento. 
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21-  [ant. 1809, Julho, 15 – ant. 1814, agosto, 29] 

REQUERIMENTOS (6) ao príncipe regente [D. João], o 1º, do negociante da praça 

de Lisboa e interessado no brigue Providência, Miguel Alves Moreira, solicitando 

que além dos alqueires de feijão lhe fosse fornecida uma amarra que o brigue 

necessitava; o 2º, do senhorio da escuna Rosália, Manuel José Rego, solicitando 

licença para sua escuna deixar o porto; o 3º, do 2º tenente da Armada Real, 

Francisco Xavier Anselmo, solicitando passar a 1º tenente; o 4º, do oficial feitor 

da Impressão Régia, Agostinho José Pereira, solicitando uma embarcação com 

tripulação de algarvios com que pudesse vigiar os que sonegavam o pagamento 

de direitos no porto; o 5º, do mordomo e mais irmãos da corporação marítima 

dos pescadores da vila de Sesimbra solicitando a soltura de 4 de seus pescadores 

que haviam sido presos; o 6º, do preso José Antônio Martins solicitando licença 

para curar-se de suas moléstias e ir tratar de sua família.  

Anexo: requerimentos, lembretes, informação, certidão. 
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22-  1810, Janeiro, 4 – [ant. 1815, Dezembro, 2], [Lisboa], Coimbra, Lisboa. 

OFÍCIOS (6), o 1º, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 

visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o 

último a um conselheiro e os demais ao [secretário de Estado dos Negócios da 

Marinha e Ultramar, conde das Galveias, D. João de Almeida de Melo e Castro], 

o 1º, de Leonardo Antônio Gonçalves Basto encaminhando um requerimento; o 

2º, de Rafael Antônio de Almeida, da corporação do Real Colégio de Coimbra, 

congratulando-se com o destinatário pela sua nomeação para aquele cargo; o 3º, 

de Joaquim José Guião elogiando o destinatário e agradecendo favores; o 4º, de 

José Joaquim Ferreira Vidal queixando-se de sua saúde e de suas dificuldades e 

solicitando a atenção do destinatário e solicitando para seus filhos 

respectivamente os cargos de guarda de número do interior da Casa da Índia e 

de feitor da Alfândega Grande de Lisboa; o 5º, de Miguel Joaquim Caldeira de 

Pina Castelo cumprimentando o destinatário por haver recebido o título de 

conde das Galveias; o 6º, de José Ezequiel da Costa Ricci a um conselheiro sobre 

a sua licença.  

Anexo: ofício (minuta), ofícios. 
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23-  1810, Maio, 20. 

RESOLUÇÃO extraída de consulta do Conselho Ultramarino relativa ao 

provimento de Camili Alexandre Azevedo e Costa como serventuário no ofício 

de registro daquele Conselho. 
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24-  � [ant. 1815, Janeiro, 9 – ant. Setembro, 11] 

REQUERIMENTOS (10), sendo 9 ao [secretário de Estado dos Negócios da 

Marinha e Ultramar, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e 

Resende], e o 6º, ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, 

[D. Estêvão de Meneses]; o 1º, do soldado da 1ª companhia do destacamento da 

Brigada Real da Marinha, João Duarte, sobre a demora da resolução sobre o seu 

pedido de baixa; o 2º, do cirurgião mor interino das Armadas e do Arsenal real 

da marinha Galé e Calçeta, Manuel Antônio Lopes, indagando sobre o paradeiro 

de seus documentos, alguns dos quais vindos do Rio de Janeiro; o 3º, do 

cirurgião aprovado, preso na galé do Arsenal Real da Marinha, José Bertete, 

solicitando fosse despachado o requerimento, a fim de que fosse solto sob fiança: 

o 4º, do fornecedor dos Arsenais Reais, João Antônio Xavier, pedindo que lhe 

fosse concedida a audiência solicitada; o 5º, José Joaquim Freire solicitando fosse 

executado o constante em consulta real, a respeito da sua propriedade de um 

chão junto ao Marco da Franquia; o 6º, de Joaquim Antônio Cabral agradecendo 

sua interferência junto ao marquês de Borba; o 7º, do capitão do navio francês 

Mercure de Bordeaux, João Brousse, por seu procurador, o vice-cônsul, Pierre 

Duhau Laborde, solicitando ordem para a Torre de Belém a fim de que fosse 

autorizada a passagem de seu navio, que havia sido apreendido por uma fragata 

inglesa; o 8º, da viúva do cabo da ponte que foi do Arsenal Real da Marinha, 

Antônio Pedro, Isabel Joaquina Rosa, solicitando uma pensão para poder 

sustentar seus filhos; o 9º, do preso na fragata Pérola, João Manuel Gonçalves, 

implorando sua atenção para o fato de sua família estar necessitando da sua 

presença; o 10º, do oficial da marinha, João Jorge Bartolani, solicitando ser 

nomeado para o comando da esquadrilha do rio Guadiana. 

Anexo: requerimentos, ofícios, lembrete, certidão. 
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25-  �1815, Fevereiro, 23 – ant. Dezembro, 21] 

REQUERIMENTOS (14) ao príncipe regente [D. João], o 1º, do negociante da 

praça de Lisboa, João Esteves Alves, por seu procurador Paulo [Francisco 

Sarmento?] solicitando o pagamento do fornecimento de ferro e carvão de pedra 

que fizera para o Arsenal da Marinha; o 2º, dos oficiais da secretaria da Nova 

Junta da Saúde Pública, José Frederico de Assis e Costa e João Ricardo Ferraz 

cobrando seus ordenados; o 3º, do preso condenado a degredo, José Antônio 

Manetta, solicitando fosse adiado seu embarque até que se resolvesse o seu 

recurso de perdão; o 4º, do religioso [agº] descalço da Real Congregação de 

Portugal, padre frei Joaquim de Santa Gertrudes, solicitando viajar para a Ásias 

no navio Rosália; o 5º, do soldado da 1ª companhia da Brigada Real, José de 

Abreu, solicitando sua baixa; o 6º, do 1º tenente da Armada Real, Joaquim José 

da Cunha, solicitando ser embarcado na charrua São João Nepomuceno; o 7º, de 

Maria do Rosário solicitando a libertação do seu bote, com que ganhava a vida, e 

que fora apreendido pelo Arsenal da Marinha; o 8º, do pescador da Ericeira, João 

Cruz, solicitando sua soltura, pois fora preso, embora seu barco tivesse a devida 

matrícula; o 9º, do preso no Presídio da Trafaria, Joaquim Coelho Muniz, 

solicitando sua carta de sentença para que desse baixa no juízo em que foi 

acusado; o 10º, do 1º tenente da Armada Real, João Jorge Bartolani, solicitando 

ser empregado no Pinhal de Leiria; o 11º, do pescador da Ericeira, José Franco 

Pires, solicitando sua soltura, pois fora preso, embora seu barco tivesse a devida 

matrícula; o 12º, do preso Manuel José dos Santos solicitando a mudança de seu 

degredo de Cabo Verde para o Pará e o perdão da multa que deveria pagar; o 

13º, de José de Carvalho solicitando ser nomeado como ajudante do fiel no 

Armazém dos Mantimentos; o 14º, de José Anastácio solicitando ser admitido na 

Roda da Casa dos Polieiros do Arsenal real da Marinha ou outra oficina do 

mesmo.  

Anexo: certidões, requerimento, ofício, lembretes. 
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26-  [ant. 1815, Julho, 19 – Dezembro, 15] 

REQUERIMENTOS (7) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], o 1º, do 

inspetor geral dos incêndios de Lisboa, capitão Mateus Antônio, pedindo que lhe 

fosse dado o armazém e terreno junto da Casa da Moeda; o 2º, do capitão da 

escuna União, José Lopes, por seu procurador José Pereira Basílio, ambos detidos 

no Porto, solicitando aviso e ordem de soltura; o 3º, Manuel Alfara Cazuza 

solicitando sua baixa; o 4º, do 2º tenente do mar, preso no Arsenal Real da 

Marinha, Manuel José dos Santos, solicitando sua intervenção para que o 

Conselho de Justiça exarasse a sua sentença; o 5º, de José Félix Pinto solicitando 

lhe fosse passado o provimento de contramestre da construção naval no lugar do 

falecido Elias José de Lima; o 6º, de João Batista Leite solicitando ser nomeado 

para a charrua Princesa da Beira; o 7º, do 2º tenente do 4º regimento de artilharia 

e aluno do Real Colégio dos Nobres, José Joaquim de Barros Lobo, solicitando ser 

matriculado no 1º ano matemático.  

Anexo: informação, requerimentos, lembretes. 
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27-  [post. 1815 – ca. 1820]  

REQUERIMENTOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], o 1º, de 

Joaquim Bruno de Almeida solicitando o lugar de praticante do Almoxarifado do 

Arsenal Real do Exército; o 2º, do 1º tenente da Armada Real, João Jorge 

Bartolani, solicitando seus vencimentos de comandante; o 3º, do oficial de 

serralheiro, João Antônio de Velas, pedindo que um filho seu fosse admitido nos 

trabalhos do Arsenal da Ribeira.  

Anexo: lembrete, requerimentos. 
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28-  [post. 1816, Março, 20 – 1826 Janeiro, 2] 

REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João VI], o 1º, do comandante do navio Trajano, 

Antônio Gomes Barros, solicitando que o seu navio saísse como nau de viagem 

para Goa; o 2º, do oficial da secretaria da nova Junta de Saúde Pública e ex-

praticante da secretaria da extinta Junta dos 3 Estados, José Frederico de Assis 

Costa, solicitando o pagamento dos empregados desde a criação da mesma 

Junta; o 3º, do senhorio do bergantim paquete do Ceará, Francisco Antônio de 

Ponce de Leão, solicitando o bilhete necessário para seguir viagem para a Bahia. 
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29-  1821, Março, 10, [Lisboa] 

CARTA ao rei [D. João VI] do 1º tenente e comandante do bergantim Glória, 

Antônio José Borges de Castro, solicitando o pagamento do destacamento 

daquele bergantim. 

Anexo: carta. 
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30-  �1824, Agosto, 20 – 1832, Agosto, 30, [Lisboa], Faro, Gibraltar 

OFÍCIOS (11), o 1º, do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Simão da 

Silva Ferraz de Lima Castro, ao [secretário de Estado da Guerra, interinamente 

da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de subserra 

[Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], remetendo a cópia do ofício do 

corregedor de Torres Vedras sobre o aparecimento de umas febres gástricas na 

região de sua jurisdição; o 2º, do [presidente do Erário Régio] conde de Murça 

[D. Miguel Antônio de Melo] ao [secretário de Estado da Guerra e da Marinha e 

Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres, comunicando ter sido negada a 

expedição de mantimento a favor do major de cavadeira de milícias da Bahia, 

Vicente de Paulo Justo Rufino Lopes Rego, pois ele já tinha o seu soldo; o 3º, de 

[...] de Albuquerque ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar, Inácio da Costa Quintela], sobre um ensaio feito com um pedaço de 

cobre; o 4º e o 5º, do [juiz do Arsenal Real da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] 

May, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Antônio 

Manuel de Noronha, um sobre o requerimento de Manuel José de Faria que 

reclamava não ter recebido as suas comedorias por ocasião do seu regresso da 

Bahia; outro, sobre o requerimento de José Severiano de Avelar que reclamando 

o pagamento de fretes da viagem da galera Quatro Amigos na viagem da Bahia à 

Lisboa; o 6º, do comandante da esquadrilha do Algarve, 2º tenente Francisco 

Xavier Auffdiener, ao mesmo secretário sobre o comboio que proporcionara aos 

2 caíques espanhóis vindos de Biscaia com destino a Barcelona; o 7º, do 

[secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], conde da Ponte, [Manuel de 

Saldanha da Gama Melo Torres Guedes de Brito] ao secretário de Estado dos 

Negócios da Marinha e Ultramar, [Antônio Manuel de Noronha], sobre como 

proceder com as embarcações colombianas que chegassem; o 8º,do cônsul 

português em Gibraltar?], José Agostinho Purrcel, sobre o apresamento do 

brigue Delfim por um corsário de bandeira colombiana, mas que declarou ser de 

bandeira brasileira, o que a tornava também portuguesa, uma vez que o 

imperador do Brasil, D. Pedro, também era rei de Portugal; o 9º e o 10º, [juiz do 

Arsenal Real da Marinha] Carlos [Félix Geraldes] May, ao [secretário de Estado 

interino da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite 

de Barros], um sobre o requerimento do empregado da Casa da Estopa, o cego 

João José Olivais que cobrava seus vencimentos de quando trabalhou na Bahia; 

outro, sobre o requerimento do escrivão do Hospital Real da Marinha, João 

Maria Soares, solicitando a outra metade dos seu ordenado, o que tinha sido 

prometido a todos os empregados daquela repartição que haviam regressado do 

Brasil; o 11º, do [secretário de Estado interino da Marinha e Ultramar], conde de 

Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], ao [vice-rei do Estado da Índia], 

D. Manuel [Francisco Zacarias]de Portugal e Castro, respondendo a um ofício 

que tratava da restituição do tenente-coronel Julião José da Silva ao seu lugar de 

governador da Ilha de Damão.  

 Anexo: ofícios (cópias), ofícios, lembretes, informação. 
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31-  1824, Setembro, 27, [Lisboa] 

CARTA da Real Junta do Comércio ao rei [D. João VI] encaminhando a lista que 

lhes fora pedida de todos os negociantes da praça de Lisboa.  

AHU_CU_Reino, Cx. 298, pasta 31.  

 

32-  1829, Agosto, 27, [Lisboa] 

CONSULTA da Real Junta do Comércio ao rei [D. João VI] a respeito do 

requerimento de cirurgiões aprovados, que pediam que fosse dada ordem para 

que, nenhum navio saísse do porto de Lisboa sem levar um deles a bordo. 
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AHU_CU_Reino 

Reino, Caixa 298-A (1788-1821) 

Pastas descritas: 30 

Assuntos: Solicitação para comercializar géneros de Portugal para a Ásia, de cargos, de 

papéis, de licença para viajar, de auxílio, contrato de tabaco, empregados do Hospital da 

Marinha, resgate de negros, revisão de vencimentos da Junta da Saúde Pública, militares e 

presos sentenciados, degredados, remédios, assento de militares. 

 

1-  1788, Novembro, 18, [Lisboa]. 

CARTA da Real Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação à rainha 

[D. Maria] sobre o requerimento de Ribeiro Hubens e Companhia no qual 

solicitavam benefícios que viessem a facilitar o comércio a que se dedicavam, 

levando gêneros de Portugal para a Ásia, solicitando estender a Dio e Damão os 

privilégios concedidos a Goa e também que pudessem introduzir em 

Moçambique os gêneros próprios para resgate de negros: aguardente do Brasil, 

pólvora, armas brancas e armas de fogo.  

Anexo: despacho (minuta), ofício. 
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2-  1789, Fevereiro, 27 – 1818, Janeiro, 14, Lisboa [Lisboa] 

OFÍCIOS (3), o 1º, do intendente geral da Polícia [da Corte e Reino] Diogo Inácio 

de Pina Manique ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 

Martinho de Melo e Castro, informando sobre ter o [negociante francês] Pierre 

Meneron embarcado para a Inglaterra, achando-se atualmente estabelecido em 

Bordeaux, na França, dando outras informações sobre os motivos que o teriam 

motivado vir a Lisboa, entre eles, o vir a associar-se à Ribeiro, Hubens e 

Companhia; o 2º, do [1º tenente da Armada Real] Lourenço Germak Possolo ao 

[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Miguel Pereira 

Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], solicitando a revisão dos seus 

vencimentos, pois trabalhava atualmente junto à Junta da Saúde Pública e queria 

receber as mesmas regalias dos seus empregados; o 3º, do [comandante da 

Brigada Real da Marinha], Joaquim José da Silva ao [secretário de Estado dos 

Negócios da Marinha e Ultramar, Inácio da Costa Quintela] informando sobre o 

requerimento de Francisco Antônio Ferreira Souto no qual solicitava o posto de 

2º tenente da Brigada Real para seu filho, Antônio Ferreira Souto.  

Anexo: requerimento, ofício (cópia de parágrafo), relações, mapa 
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3-  [post. 1801, Novembro, 26] 

INFORMAÇÃO a respeito de todos os militares incursos em crimes militares ou 

civís serem obrigatoriamente sentenciados por Conselhos de Guerra. 

AHU_CU_Reino, Cx. 298-A, pasta 3.  

 

4-  [ant. 1809, Março, 22] – [ant. 1815, Agosto, 11] 

REQUERIMENTOS (7) ao rei [D. João VI], o 1º, do praticante da aula de 

Comércio, Antônio Maria Furtado solicitando algum emprego em que pudesse 

ser útil à nação; o 2º, da mulher do preso Francisco Correia Gomes, Mariana da 

Cruz, solicitando acompanhar, com seu filho, o marido em seu degredo; o 3º, dos 

mestres e donos das embarcações costeiras de 50 toneladas do norte de Portugal 

solicitando reclamando das taxas que eram obrigados a pagar ao desembargador 

superintendente da Marinha da Ribeira do Douro, em razão dos sobressalentes 

de suas tripulações; o 4º, do marinheiro do navio Correio da Ásia, Antônio 

Ferreira, solicitando ser solto para ir cuidar de sua família, pois fora preso por 

não ter condições de pagar direitos sobre o comércio que trouxera de Macau; o 

5º, da mulher do preso Domingos Antônio, Maria Gertrudes Maurícia, 

solicitando acompanhar, com sua filha, o marido em seu degredo; o 6º, da viúva 

de João Ferreira, falecido no naufrágio da charrua Santo Antônio, Maria Felícia, 

solicitando o pagamento da tença que lhe fora atribuída; o 7º, da mulher de 

Martinho Lobo, Mariana de Fuentes, solicitando meios que lhe permitisse 

arranjar uma pequena casa.  

Anexo: lembretes, testados, relação, certidão. 
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5-  [ant. 1815, Fevereiro, 4 - Julho, 29] 

REQUERIMENTOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel 

Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º, do proprietário do navio Nossa Senhora da Paz 

Rosália, Manuel da Silva Franco, por seu procurador, João Francisco, solicitando 

a soltura do mestre de seu navio, Antônio José Luís, explicando que ele fora 

vítima de intrigas; o 2º, de Maria do Carmo solicitando uma tença, semelhante à 

concedida a outras pessoas na mesma situação que ela; o 3º, do soldado Manuel 

Constantino solicitando ser mandado para o destacamento da Azinheira; o 4º, do 

pescador e piloto da barra, Luís Lopes, solicitando a devolução de seu bote, que 

fora apreendido; o 5º, da mulher do preso Francisco Correia Gomes, Mariana da 

Cruz, solicitando acompanhar, com seu filho, o marido em seu degredo [à 

semelhança do requerimento que já mandara ao rei no ano anterior]. 

Anexo: aviso, carta, requerimento, informação, lembrete. 
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6-  � [ant. 1816, Janeiro, 5] – 1816, Julho, 28 

REQUERIMENTOS (9) ao rei [D. João VI], o 1º, dos proprietários do navio Ásia 

Grande, Paulo Jorge e Filhos, solicitando o pagamento do frete do transporte de 

400 praças na mesma proporção como haviam pago ao navio Caridade; o 2º, da 

mulher do preso espanhol Joaquim Guterres, a espanhola Josefa Peres, 

solicitando licença para acompanhar seu marido no degredo em Rio de Sena; o 

3º, do ex-encarregado de transportes no serviço do Exército, Joaquim Félix Tara, 

cujos filhos foram designados para irem servir na América, solicitando passagem 

e comedorias para que ele e sua mulher também passassem àquele continente; o 

4º, da viúva Mariana Joaquina solicitando para sua filha a mesma tença que 

havia recebido seu filho, o calafate José de Sousa; o 5º, de Luís Antônio de Leiro 

Seixas Soutomaior solicitando ser admitido como oficial papelista no Conselho 

da Fazenda; o 6º, do frei Antônio da Soledade Ribeiro solicitando o pagamento 

dos seus soldos e comedorias relativos ao ano de 1811; o 7º, de Matias Joaquim 

Rodrigues solicitando um lugar de guarda no Arsenal real da Marinha; o 8º, do 

capitão tenente da Armada Real João Vítor Jorge solicitando mais 6 meses de 

licença para continuar na França, onde se achava tentando obter um privilégio 

para seu invento hidráulico; o 9º, do ex-soldado da 2ª companhia do regimento 

de infantaria nº 18, Joaquim Antônio, solicitando um posto em alguma das 

companhias. 

Anexo: informação, requerimentos, informação, certidão, mapa, ofício (cópia), 

informação de serviço. 
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7-  � [ant. 1816, Janeiro, 10] – [1816] 

REQUERIMENTOS (8) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel 

Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º, do alferes do regimento de infantaria Nº 20, João 

Pita de Castro, solicitando avisos que lhe permitisse frequentar os estudos 

matemáticos no Colégio dos Nobres; o 2º, do criado das Reais Cavalarias, Luís 

Ferreira, solicitando providências para reaver seu dinheiro que fora roubado por 

sua mulher, que fugira para bordo do navio Ásia; o 3º, de Jacinto Manuel de 

Sousa, condenado a degredo no Pará, mas que, agora, obtendo o perdão, 

solicitava os devidos avisos para permanecer na cadeia do Limoeiro, aguardando 

o expediente de seu perdão; o 4º, da presa na Cordoaria, Severina Teodora, 

solicitando sua soltura; o 5º, do mestre carpinteiro da igreja Patriarcal, José de 

Almeida, solicitando ordens para que, na Ribeira das Naus, lhe fossem 

fornecidos os panos e cabos que necessitava para armar os toldos da próxima 

procissão do Corpo de Deus; o 6º, do preto cubano Patrício Vasques, preso na 

fragata Pérola solicitando sua soltura, a fim de continuar no seu ofício de 

serralheiro; o 7º, do preso espanhol Pedro Lopes, que se achava na fragata Pérola, 

solicitando sua soltura uma vez que era estrangeiro e a família o necessitava em 

sua terra; o 8º, do provedor da Casa do Corpo Santo da vila de Setúbal 

solicitando ordens para que continuassem a ser obedecida a ordem de não se 

construir edifícios na praia para evitar-se prejuízos aos trabalhadores do mar o 

que estava sendo desobedecido pelo maltês Ângelo Bonichi. 

Anexo: requerimentos, lembrete. 
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8-  1816, Março, 1 – Abril, 8, Lisboa. 

OFÍCIOS (7) do [intendente dos Armazéns da Guiné, Índia e Armadas], Antônio 

Félix da Fonseca, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e 

dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz 

[Coutinho], o 1º, encaminhando mapas do estado dos presos sentenciados 

reclusos na galé do Arsenal Real da Marinha; o 2º, encaminhando o requerimento 

de Francisco José Tavares e informando sobre as quantidades de alcatrão e piche 

existentes no armazém da Junta da Fazenda da Marinha; o 3º, encaminhando a 

relação da artilharia da nau naufragada Maria Primeira, que iate Nossa Senhora 

da Conceição conduziu de Cádis para Lisboa; o 4º, sobre os remédios que 

faltavam na botica da fragata Amazona; o 5º, sobre o ofício de Salomão Benoliol, 

recebido de Gibraltar; referente às bandeiras, pavilhões e flâmulas que deveriam 

ser remetidas ao cônsul português em Larache; o 6º, sobre presos que se acham 

reclusos nas galés e sobre a devolução das chaves dos armazéns que haviam sido 

ocupados pela administração britânica; o 7º sobre a irregularidade cometida pelo 

capitão Joaquim Antônio Rodrigues Galhardo que se acha comissionado na 

cidade de Aveiro ao ordenar que se fizesse assento ao soldado da Brigada da 

Marinha, Manuel João, sem nenhum vencimento, senão a ração diária. 

Anexo: mapas, relação. 
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9-  1816, Março, 13 – Maio, 24 [Lisboa] 

MAPAS (6), sendo 5, dos avisos recebidos pelo [intendente dos Armazéns da 

Guiné, Índia e Armadas], Antônio Félix da Fonseca, e 1, das despesas da nau D. 

João VI, assinada pelo mesmo intendente, dos quais constam a data dos avisos, 

os dias em que foram recebidos e o assunto de que tratam. 
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10-  1816, Abril, 17 - 30, Lisboa. 

OFÍCIOS (4) do [intendente dos Armazéns da Guiné, Índia e Armadas], Antônio 

Félix da Fonseca, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e 

dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz 

[Coutinho], o 1º, sobre a questão do capelão do bergantim lebre, frei Antônio da 

Soledade Ribeiro, que fora aprisionado pelos argelinos não ter sido contemplado 

no pagamento dos resgates feitos pelo governo; o 2º, para que a Repartição dos 

Hospitais Militares do Exército entregasse os utensílios necessários á botica do 

bergantim Balão; o 3º, sobre o requerimento do capitão tenente da Armada Real, 

José Antônio Pereira cobrando problemas havidos com o pagamento de seus 

soldos; o 4º, sobre ofício do Deputado Contador dos Armazéns, José Antônio 

Teixeira Lobo, a respeito de um desertor que havia sido grumete na fragata 

Pérola. 

Anexo: lembrete, mapas. 
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11-  �1816, Maio, 2 – 29, [Lisboa]. 

OFÍCIOS (10) do [intendente dos Armazéns da Guiné, Índia e Armadas], 

Antônio Félix da Fonseca, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel 

Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º, sobre o requerimento do ex-tenente da Armada 

Real sobre a respeito de problemas havidos com o recebimento de seus soldos; o 

2º, sobre o requerimento das pensionistas do Montepio da Marinha reclamando 

da falta de seus pagamentos; o 3º, sobre o requerimento do arraes da Barca dos 

Poldros, João Viegas, que pedia uma ração diária por se achar em serviço 

externo, destacado pelo Arsenal da Marinha; o 4º, encaminhando guia mandado 

pelo Deputado Contador dos Armazéns, José Antônio Teixeira Lobo e trazido do 

Rio de Janeiro pelo capitão tenente da Armada Real, José Joaquim Parreira; o 5º, 

sobre o requerimento dos presos da galé do Arsenal [Real da Marinha] 

encarregados da distribuição de água nas cadeias de Lisboa que queriam ganhar 

a mesma ração diária que recebiam os presos encarregados de rachar lenha; o 6º, 

enviando em anexo o mapa do estado dos presos na galé do Arsenal Real da 

Marinha, o 7º, participando haver recebido do Real Erário o montante do 

pagamento das tencionárias do Montepio e Tenças referente ao ano de 1812; o 8º, 

pedindo providências para o alojamento do armazém da Boa Vista em outro 

edifício, pois ruíra a empena daquele em que se encontrava; o 9º, encaminhando 

a relação feita pelo almoxarife dos armazéns das espingardas necessárias para a 

canhoeira nº 1; o 10º, sobre os pagamentos atrasados que deviam ser feitos à 

viúva do dispenseiro da charrua São João Magnânimo, Gregório José de Pinho, 

que morrera no Rio de Janeiro, Ana José. 

Anexo: lembretes, requerimentos, guia (cópia), mapas, relação. 
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12-  1816, Junho, 1º – Julho, 24, [Lisboa]. 

OFÍCIOS (9) do [intendente dos Armazéns da Guiné, Índia e Armadas], Antônio 

Félix da Fonseca, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e 

dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz 

[Coutinho], o 1º e o 5º, encaminhando os mapas dos presos e dos órfãos 

aprendizes do Arsenal Real da Marinha; o 2º, sobre o requerimento do fiel do 

almoxarifado dos Armazéns da Guiné e Índia, Francisco Solano Teles, pedindo 

uma ajuda de custo; o 3º, encaminhando os mapas dos presos na galé do Arsenal 

Real da Marinha; o 4º, comunicando o repentino falecimento do fiel dos 

armazéns da madeira e forragem do Arsenal Real da Marinha, Francisco Solano 

Teles; o 6º, informando estar vago um dos lugares de guarda dos presos da galé e 

que era indispensável preenche-lo; o 7º, sobre a necessidade de admitir-se mais 1 

ou 2 escrivães para a Mesa da Intendência dos Armazéns, pois o seu escrivão, 

José Antônio Caminha, estava de licença nas Caldas da Rainha para curar-se de 

seus males; o 8º, encaminhando a relação da madeira conduzida pelo iate Santa 

Ana; o 9º, sugerindo que se diminuísse a guarda da galé, pelo menos enquanto 

não se reforçasse mais do corpo da Brigada Real da Marinha.  

Anexo: mapas, lembretes, requerimentos, ofício (cópia), relação.  
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13-  1816, Agosto, 3 – 29, [Lisboa]. 

OFÍCIOS (7) do [intendente dos Armazéns da Guiné, Índia e Armadas], Antônio 

Félix da Fonseca, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e 

dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz 

[Coutinho], o 1º, encaminhando mapas do estado dos presos sentenciados que se 

acham na galé do Arsenal Real da Marinha e dos órfãos aprendizes do mesmo 

Arsenal; o 2º, sobre o envio do lastro necessário para a nau que se achava no 

estaleiro, o que já estava tratado com o intendente da marinha do porto e 

intendente das minas, José Bonifácio de Andrade e Silva; o 3º, sobre o 

requerimento do oficial de espingardeiro, Damásio Gonçalves que pedia os 

jornais que lhe eram devidos por seu trabalho na ferraria do Arsenal Real da 

Marinha; o 4º, enviando os requerimentos da viúva do chefe de divisão, James 

Scarnichia, Vicencia Scarnichia, solicitando o pagamento do montepio e o das 

pessoas resgatadas do cativeiro de Argel, solicitando o pagamento de seus 

rateios; o 5º, encaminhando mapas do estado dos presos sentenciados que se 

acham na galé do Arsenal Real da Marinha; o 6º, informando sobre o 

requerimento da viúva do capitão tenente José Eleutério de Barros Vasconcelos, 

Maria Bárbara Duarte Vasconcelos, a respeito de seu montepio que lhe estavam 

devendo; o 7º, remetendo o requerimento da viúva do escriturário do 

almoxarifado do Arsenal Real da Marinha, Joaquim José Teixeira Brandão, Clara 

Violante, e suas filhas, cobrando as suas tenças. 

Anexo: mapas. 
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14-  � [ant. 1816, Agosto, 29] – [ant. 1817, Fevereiro, 7] 

REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. João VI], o 1º, dos presos José Antônio Couceiro 

e sua mulher, Maria Joana, solicitando fosse o seu auto de culpa remetido ao Rio 

de Janeiro a fim de obterem o real perdão; o 2º, da viúva do chefe de divisão, 

James Scarnichia, Vicencia Scarnichia, solicitando o pagamento do seu montepio; 

o 3º, do 1º secretário da Junta da Saúde Pública, Luís Antônio Rebelo da Silva, 

solicitando licença e passaporte para ir ao Rio de Janeiro tratar de seus negócios; 

o 4º, do soldado da 3ª companhia do regimento de artilharia nº 1, Luís Ambrósio 

da Silva, pedindo licença para frequentar os estudos matemáticos na Academia 

Real da Marinha; o 5º, do mestre de posta, Luís Antônio, pedindo que o Correio 

geral lhe pagasse o que lhe devia; o 6º, do tenente da 2ªcompanhia do 1º 

batalhão, Rodrigo dos Santos Batalha, solicitando certidão que fora aprovado nos 

exames de sangria e de cirurgia no Hospital Real São José. 

Anexo: requerimentos, certidões. 
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15-  [ant. 1816, Outubro, 20 – ant. Dezembro, 15] 

REQUERIMENTOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel 

Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º, do proprietário encartado do ofício de guarda de 

dentro do Lazareto, José Eusébio de Paiva, solicitando fosse esclarecido o porquê 

da demora em cumprir a ordem real para que a Junta da Saúde lhe pagasse o que 

lhe devia; o 2º, de Manuel José dos Santos, solicitando o devido pagamento dos 

soldos da sua guia; o 3º, de Maria Teodora da Conceição pedindo fosse atendido 

o requerimento do mestre, proprietário da fábrica de chapéus, Gervásio Martino 

salgado e seu aprendiz e filho da solicitante, Veríssimo Antônio de Sousa, no 

sentido de que lhes fosse pago o que lhes devia a Fazenda Real; o 4º, do lavador 

de tripas do gado do campo de Santa Ana da Ilha Terceira, José Gonçalves, 

solicitando voltar a seu ofício, pois estava inadvertidamente como marinheiro na 

fragata Pérola, depois de ter sido injustamente preso e enviado para a galé. 

Anexo: lembretes, atestado. 
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16-  [ant. 1817, Janeiro, 14] – Julho, 12 

REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. João VI], o 1º, de Ana Januária de Siqueira 

cobrando o montepio que lhe deixara o filho, Marcos Antônio de Almeida, que 

morrera no naufrágio da fragata São João Príncipe; o 2º, de Francisco Tavares 

Coelho solicitando um aviso para que o desembargador conselheiro Nicolau 

Joaquim de Miranda Silva e Alarcão desse despacho a um processo no qual ele 

era interessado; o 3º, do voluntário do regimento de cavalaria nº 4, Antônio José 

de Macedo, solicitando ser admitido como praticante de piloto; o 4º, do 

contramestre do iate Primavera, preso na nau D. João VI, Antônio José Soares, 

solicitando sua soltura pois se dizia vítima de intrigas em Viana do Minho, de 

onde viera; o 5º, de Ambrósio Isidoro solicitando a soltura de seu filho único, 

Antônio Lino, preso na nau D. João VI, ao chegar de sua cidade, Setúbal; o 6º, do 

juiz e toda a corporação marítima de pescadores da vila da Ericeira solicitando 

que suas embarcações não tivessem de pagar, na torre de Belém, mais do que 

pagam as outras. 

Anexo: lembretes, certidões, provisão, ofício; obs.: doc. impresso. 
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17-  1817, Janeiro, 26 – [ant. 1817, Fevereiro, 3] 

REQUERIMENTOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel 

Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º, da tripulação da fragata Pérola que servira na nau 

São Sebastião, solicitando o seu pagamento, pois se encontravam em estado de 

miséria; o 2º, da viúva Gertrudes Magna, solicitando, para seu filho, que era 

voluntário no caíque Inveja, um lugar no Real Palácio, para poder ampará-la e às 

suas 2 filhas; o 3º, do tutor da demente Antônia Rita Bareano leite, Guilherme da 

Silva Coutinho, solicitando fossem relaxados os bens dela, que tinham sido 

sequestrados e constavam do espólio do ex-capitão general de Moçambique, 

Baltazar Manuel Pereira do Lago; o 4º, de Caetano Ferreira, que pretendia o lugar 

de estufador no Museu pertencente ao Real Jardim Botânico, lugar que se achava 

vago pela morte de Antônio Joaquim Batista. 

AHU_CU_Reino, Cx. 298-A, pasta 17.  

 

18-  [ant. 1817, Março, 8] – [ant. 1817, Outubro, 23] 

REQUERIMENTOS (7) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel 

Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º, de Maria dos Prazeres reclamando de papéis que 

já havia entregado naquela secretaria referentes a um judeu que agora se tornara 

cristão; o 2º, do preso Vitoriano José de Azevedo solicitando perdão de seu 

degredo para Cabo Verde por se achar em precário estado de saúde, 

necessitando ir para as Caldas, para o que, solicitava a devida licença para ir ali 

acompanhado de seus carcereiros; o 3º, do enfermeiro-mor e praticante de 

cirurgia do Real Hospital, Igreja e Casa de Santo Antônio dos Portugueses em 

Roma, Manuel Joaquim de Sampaio, oferecendo seus serviços, já que os 

invasores franceses haviam exigido a retirada dos estrangeiros que se achavam 

trabalhando na Itália; o 4º, de Marcelino da Silva Bustamante solicitando aviso 

que lhe permitisse pleitear um lugar de escriturário da próxima esquadra que ia 

partir; o 5º, da inglesa Maria Francisca, mulher do marinheiro preso, Antônio 

Francisco, solicitando ordem de soltura em razão do estado de miséria dela e de 

seus filhos; o 6º, de José Ferreira Marques, que fora preso para ser marinheiro na 

nau Príncipe Real, solicitando sua soltura para poder dedicar-se a seus negócios; 

o 7º, da viúva do cabo da 7ª companhia de infantaria nº 6, Antônio José Barbosa, 

Bernarda Teresa, solicitando um lugar para seu filho no Real Colégio da 

Cordoaria. 

Anexo: requerimento, informação, lembretes. 
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19-  [ant. 1817, Março, 17] – [post. 1819, Setembro, 27] 

REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João VI], o 1º, do Sargento da 5ª companhia do 

1º batalhão da Brigada Real da Marinha, Francisco Lourenço Justiniano, 

solicitando fosse passado a 2º tenente; o 2º, de José Francisco Canastreiro, que se 

encontrava preso na embarcação D. Pedro, solicitando sua soltura, para que 

pudesses sustentar sua mulher e filhos; o 3º, do negociante da praça de Lisboa e 

proprietário do navio Grão Careta, Antônio José Batista de Sales, por seu 

procurador, Antônio Pedro de Sales, oferecendo o seu navio para ser a nau de 

viagem na próxima monção de 1819; o 4º, do oficial da Junta dos 3 Estados com 

exercício na Junta da Saúde Pública, João Crisóstomo da Silva Peres de Milão, 

solicitando aviso que atestasse ser a sua demissão por razões de doença.  

Anexo: requerimentos, atestado, lembretes. 
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20-  [ant. 1817, Novembro, 3] – [ant. 1819, Dezembro, 31] 

REQUERIMENTOS (6) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel 

Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º, do soldado Antônio José Guimarães solicitando 

uma licença para ir à cidade do Porto tratar de problemas relativos às hipotecas 

das casas que lá tinha, juntamente com sua irmã; o 2º, de José Lopes de Miranda 

solicitando o despacho ao seu requerimento sobre a substituição do guarda dos 

armazéns do antigo Porto Franco, agora pertencente à Alfândega Grande; o 3º, 

de João Antônio Xavier solicitando uma audiência pata tratar de assunto do real 

serviço de seu interesse; o 4º, de Francisco de Paula Sousa Prego solicitando sua 

despensa de soldado; o 5º, dos pescadores do Algarve, por seu procurador 

Lázaro Joaquim de Resende, tendo conseguido autorização para não pagarem 

emolumentos nas praças, fortalezas e portos onde arribassem, solicitavam que 

fosse avisado a respeito do ajudante da Torre de Belém, José Rebelo Palhares; o 

6º, do preso José Pires solicitando sua soltura e explicando as razões da sua 

prisão. 

Anexo: lembrete. 
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21-  [ant. 1817, Novembro, 11] – [1817]  

REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. João VI], o 1º, do capitão-mor da vila de 

[Santarém], Francisco José Cordeiro Lima, solicitando a substituição das tábuas, 

que pedira aos Pinhais de Leiria para o arranjo de sua casa, por paus e ele 

mandaria fazer as tábuas; o 2º, da viúva de José Dias Ferreira, Francisca Maria da 

Conceição, por seu procurador, José Ferreira, solicitando fosse concedida baixa a 

seus 2 filhos soldados, pois se encontrava entrevada e necessitada de seus 

cuidados; o 3º, dos contratadores gerais do futuro contrato do tabaco solicitando 

a não fazerem uso das suas próprias embarcações por causa do perigo do 

contrabando e pedindo a restituição de uma barca sua, que fora embargada; o 4º, 

do preso Vitorino José solicitando a autorização para que a sua mulher o 

acompanhasse no degredo; o 5º, dos presos sentenciados das galés que 

trabalhavam nas distribuição da água nas cadeias do Limoeiro e a do Castelo 

solicitando que fossem rendidos todos os meses por outros presos.  

Anexo: lembrete, ofício. 

AHU_CU_Reino, Cx. 298-A, pasta 21.  

 

22-  1818, Abril, 5, [Lisboa] 

CARTA do físico-mor da Armada Real, Inácio Xavier da Silva, ao rei [D. João VI], 

enviando a relação nominal dos empregados do Hospital da Marinha, conforme 

o modelo em forma de mapa que lhe fora enviado pela Secretaria de Estado [da 

Marinha e Ultramar], trazendo os nomes, tipo de ocupação, datas de seus títulos 

e a data de sua entrada em serviço e a avaliação de seu préstimo e conduta. 

Anexo: mapa. 
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23-  � [ant. 1820, Janeiro, 9 – Fevereiro, 15] 

REQUERIMENTOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel 

Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º, do capitão do regimento de cavalaria nº 9, João 

Marcelino da Costa Araújo, solicitando transporte para voltar ao Rio de Janeiro, 

pois estivera muitos meses em Lisboa para tratar de interesses familiares, meses 

nos quais não recebeu seus soldos; o 2º, de João Pedro de Oliveira solicitando 

meios para ir ao Rio de Janeiro para tratar de herança da sua mulher; o 3º, de 

João Arantes, solicitando que um de seus filhos pudesse ser admitido na Real 

Cordoaria para aprender um ofício; o 4º, do mestre de fazer punhos para 

espadas, José Carlos de Sousa e Silva, solicitando a baixa de soldado de seu filho, 

Caetano de Sousa, pois ele tem trabalhado, inclusive para o Real Exército, no 

ofício com o pai, já doente e idoso. 

Anexo: requerimentos, atestado. 
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24-  � 1820, Janeiro, 23 – [ant. Abril, 29] 

REQUERIMENTOS (9) ao rei [D. João VI], o 1º, do professor do ofício de ourives, 

João José Pereira, solicitando auxílio para ir para o Rio de Janeiro trabalhar no 

seu ofício, cujo exercício estava muito difícil em Portugal naquele momento; o 2º, 

do negociante do ramo de moda da praça de Lisboa, Agostinho Ludgero 

Rodrigues, solicitando permissão para viajar com sua família para o Rio de 

Janeiro na nau de guerra Vasco da Gama, viagem para a qual já tinha permissão 

do comandante; o 3º, do diretor do Colégio de São Gregório Magno, bacharel 

Bernardo José de Oliveira Teixeira Cabral, por seu procurador José Felício, 

solicitando licença para citar o capitão da Marinha Luís Antônio Estêvão Freire; o 

4º, de José Francisco Ferreira que se achava preso como grumete na nau Vasco da 

Gama solicitando sua soltura para amparar sua mulher e filhos; o 5º, das filhas 

do falecido Eusébio Rodrigues de Oliveira, Ana Teresa, Maria Eugênia e Bárbara 

Joaquina, que ficaram com a tença de seu pai, solicitando pagamentos atrasados; 

o 6º, do preso na cadeia da Corte, Adrião de Matos, solicitando aviso que 

comprovasse que ele fora incluído no régio indulto e poderia ser solto: o 7º, do 

oficial de cordoeiro da Real Cordoaria, José Maria de Sousa, solicitando ser um 

de seus filhos admitido para aprendiz na mesma Cordoaria; o 8º e o 9º, do mestre 

de sapateiro, Antônio Dias, um, solicitando a sustação de seu degredo para o 

Maranhão, em razão de ter ainda embargos pendentes na justiça; o outro, 

solicitando que se passasse aviso ao encarregado da remessa dos degredados, 

capitão de fragata, José Laurentino, comunicando que ele já fora perdoado, 

anexando os autos da sentença da sua absolvição. 

Anexo: requerimento em pública forma, requerimento, autos da sentença crime 

de absolvição. 
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25-  [ant. 1820, Março, 6 – Maio, 15] 

REQUERIMENTOS (6) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel 

Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º, Joaquim Lopes Monteiro solicitando ser admitido 

como aprendiz de funileiro no Arsenal Real da Marinha; o 2º, do oficial de 

latoeiro, José Maria de Paula, solicitando ser admitido como tal na oficina do 

Arsenal Real da Marinha; o 3º, do ex-soldado do regimento de infantaria nº 1, 

Antônio Oliveira, solicitando algum lugar na [Real Fábrica da] Cordoaria; o 4º, 

de Antônio Maria solicitando um lugar de aprendiz na Real Cordoaria para um 

menino que criara, desde que o encontrara no caminho, quando fugia de Monte 

Redondo, termo de Vedras, para Lisboa, em companhia de sua mulher; o 5º, do 

mestre carpinteiro da igreja patriarcal, João de Almeida, solicitando que fosse 

mandada ordem ao Arsenal Real da Ribeira das Naus lhe fossem fornecidos os 

paus, panos e cabos que necessitava para armar os toldos da procissão do Corpo 

de Deus; o 6º, da mulher do capitão tenente da Armada Real da Marinha, Bento 

José Cardoso, Antônia Rosa do Patrocínio, solicitando a soltura de um preto 

escravo de seu marido, que deveria ter embarcado com ele para a China e, que 

tendo perdido o embarque por descuido, foi preso e se achava na nau São 

Sebastião. 
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26-  1820, Maio, 7 – [ant. 1820, Julho, 7] 

REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. João VI], o 1º, do arraes da muleta [17E376], 

denominada Lambas da vila do Seixal, Antônio de Oliveira, solicitando ser 

empregado definitivamente no real serviço como outros arraes de outras 

muletas, pois, no tempo em que estivera provisoriamente a serviço da canhoeira 

Mosca, foi prejudicado no seu trabalho de pescaria; o 2º, do oficial de malho na 

oficina dos espingardeiros do Arsenal Real do Exército, Antônio José Pereira, 

solicitando que seu filho, Francisco Luís Pereira da Conceição fosse admitido 

como aprendiz da oficina de coronhoeiro daquele mesmo Arsenal; o 3º, de 

Antônio Inácio Rebelo Lobo solicitando fosse passada ordem à Torre de Belém 

para que não permitisse a saída do navio Visconde de Monte Alegre que ele 

sequestrara, enquanto não fosse apresentada a licença do Juízo de Índia e Mina; o 

4º, do pescador mestre da embarcação Maçarino, Antônio José Bolach, preso na 

cadeia da Corte, solicitando sua soltura e explicando o engano que se havia 

passado a respeito de uma carta que deveria ser entregue em Lisboa; o 5º, do 

cônsul geral de Portugal em Liverpool, Antônio Julião da Costa, por seu 

procurador, João Batista Ângelo da Costa, solicitando a liberação do pagamento 

de direitos relativos às máquinas de descascar arroz, de moer trigo, de serrar 

madeira e outros utensílios que trazia da Inglaterra, agora que vinha se 

estabelecer em Lisboa.  

Anexo: requerimentos, lembrete, certidão, parecer 
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27-  [ant. 1820, Maio, 26 – Setembro, 9] 

REQUERIMENTOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel 

Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º, de Luís Pereira solicitando toldos para proteger a 

sua imagem de Santo Antônio das Pedreiras, em Alcântara, objeto de grande 

devoção por parte dos fiéis; o 2º, de Antônio Tomás e sua mulher, Ana das 

Neves, solicitando a informação de onde se dirigir para conseguir a devolução de 

seu bote Bicho, que tinha sido apreendido ou receber o valor de sua venda; o 3º, 

do ex-capitão do regimento de infantaria nº 23, José Maria da Silveira, que se 

encontrava preso, solicitando licença para ir tratar de sua saúde na casa de seu 

irmão; o 4º, de João de Almeida solicitando que seu filho, do mesmo nome, fosse 

aceito no Colégio de São Pedro estabelecido na Real Fábrica da Cordoaria. 
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28-  [ant. 1820, Julho, 22 – 1820] 

REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. João VI], o 1º, da abadessa das capuchas de 

Nossa Senhora da Conceição dos Mártires de Sacavém, soror Maria Clara de 

Santa Gertrudes, solicitando que lhes fosse dada, anualmente, uma barcada de 

lenha do Pinhal de Azambuja; o 2º, do intendente dos Armazéns da Guiné, Índia 

e Armadas, Antô3 da Fonseca, solicitando 2 meses de licença para tratar de sua 

saúde com águas férreas e exercícios de equitação; o 3º, da mulher do comissário 

de embarque, Manuel José Barbosa, Ana de São José Barbosa, em nome de seu 

marido que se encontrava em Pernambuco, solicitando que não se comutasse a 

pena de degredo do furriel da 1ª companhia de granadeiros do regimento de 

infantaria nº 16, Venâncio José, como ele estava pedindo, pois ele fora condenado 

devido à acusação feita pelo dito seu marido, de ter raptado, estuprado e 

seduzido sua filha de 17 anos; o 4º, do oficial de ferreiro, Jerônimo Rodrigues da 

Fonseca, solicitando um lugar na ferraria do Arsenal da Marinha; o 5º, de 

Francisco de Paula da Mata, oferecendo-se para a vaga de serventuário do ofício 

de escrivão do meirinho das visitas do ouro, por constar-lhe que o proprietário 

daquele ofício, Antônio Tomás Paulo, o necessitava; o 6º, de Francisco José de 

Oliveira solicitando a devolução de um documento que havia entregado. 

Anexo: ofício, avisos (cópias), requerimento 

AHU_CU_Reino, Cx. 298-A, pasta 28.  

 

29-  [ant. 1820, Novembro, 11 – 1820] 

REQUERIMENTOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel 

Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º, de Antônio Machado de Azevedo solicitando lhe 

fosse concedida uma das ordinárias grandes que os contratadores do contrato do 

tabaco costumavam dar às pessoas pobres e beneméritas; o 2º, de Joaquim José 

Palmeiro solicitando um cargo de moço no Armazém do Almoxarifado, vago 

pelo falecimento de Joaquim José Santa Ana; o 3º, de João Antônio Rebelo Bacelar 

pedindo a atenção real para que a justiça atendesse a sua causa; o 4º, d ex-guarda 

menor do lastro, Antônio Joaquim da Madre de Deus Barros, solicitando alguma 

ocupação junto ao serviço real; o 5º, dos donos, mestres e carregadores, 

respectivamente, dos iates Novo Delfim e Senhora da Vitória, João Antônio 

Coelho e Lourenço Domingues, vindos ambos carregados de trigo desde 

Portimão, com destino, o 1º para Viana e o 2º para Aveiro, afirmando que tendo 

arribado a Lisboa devido ao mau tempo, solicitavam fosse dada ordem à Torre 

de Belém que os deixasse sair sem comboio, já que sua carga poderia deteriorar-

se e j+á que já não havia mais o perigo dos corsários . 

AHU_CU_Reino, Cx. 298-A, pasta 29.  
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30-  [ant. 1821] – [post. 1821] 

REQUERIMENTOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 

Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em Portugal], D. Miguel 

Pereira Forjaz [Coutinho], o 1º, do judeu José Rafael, dizendo atualmente católico 

e batizado, solicitando fosse respondido seu requerimento no qual solicitava 

algum emprego; o 2º, dos presos José Antônio Couceiro e sua mulher Maria 

Joana solicitando sua soltura por julgarem injusta a sentença que receberam; o 3º, 

de Joaquim de São Tiago solicitando fosse despachado seu requerimento 

anterior; o 4º, da Junta da Saúde Pública a pedido dos oficiais da secretaria da 

mesma, João Ricardo Ferreira Seara e José Frederico de Assis Costa, que 

solicitavam receberem o que se pagava anualmente aos oficiais da extinta Junta 

dos 3 Estados. 

Anexo: requerimentos. 

AHU_CU_Reino, Cx. 298-A, pasta 30.  
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 302 (1805-1809) 
25 Pastas descritas 
Assuntos: linho cânhamo do Rio Grande do Sul, real fábrica da Cordoaria; corsários; viagens 
ao Brasil; obras na barra de Aveiro; limpeza no porto de São Martinho; cativos de Argel; 
correspondência diplomática, ajuda de Marrocos contra os franceses. 
 
 

1-  1805, Julho, 4, Aveiro 
OFÍCIO do sargento-mor Luís Gomes de Carvalho ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], sobre as obras na ria de Aveiro. 
Obs.: a planta da barra de Aveiro que acompanhava este ofício está na cartografia – 
F1-12. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 1. 
 

2-  1805, Setembro, 6, [Lisboa] 
OFÍCIO do inspetor da Brigada Real da Marinha, Rodrigo Pinto Guedes ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, 
[D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sobre as resoluções 
acerca da Brigada baixarem pela secretaria de estado competente par não haver 
intromissão de jurisdição. 
Anexo: avisos (cópias), informações, mapas, ofícios, lembretes, escritos, carta. 
Obs.: 2 plantas  do quartel da Brigada Real da Marinha encontram-se no gabinete 
da cartografia (24-25). 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 2. 
 

3-  1805, Novembro, 11 a 1806, Dezembro, Lisboa 
CARTAS (3) de Pedro de Mariz de Sousa Sarmento ao príncipe regente [D. João], 
informando os requerimentos dos oficiais de cordoeiro solicitando aumento do 
jornal; sobre o exame do cânhamo que entrou na Real Fábrica da Cordoaria; e o 
recebimento de linho cânhamo do Rio Grande de São Pedro na mesma fábrica. 
Anexo: lembretes, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 3. 
 

4-  1806, Janeiro-Março 
OFÍCIOS do capitão-de-fragata, comandante da fragata Princesa do Brasil, Rodrigo 
José Ferreira Lobo, [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
sobre sua viagem a Algesiras e Tânger. 
Anexo: mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 4. 
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5-  1806, Janeiro-Dezembro 
OFÍCIOS (11) de comandantes de navios ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], sobre o recebimento de carretas para Bissau; a execução 
de exercícios com espingarda; a falta de armas no chaveco Tripolino; uma memória 
contendo instruções para as embarcações quando abordadas pelo inimigo; e o 
mapa do estado da guarnição da nau D. Henrique. 
Anexo: lembretes, mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 5. 
 

6-  1806, Fevereiro-Dezembro 
OFÍCIOS (5) de comandantes de embarcações [Carlota, São João Magnânimo, nau 
Afonso de Albuquerque, bergantim Gavião], ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], sobre as viagens feitas ao Pará, Gibraltar e a Paraíba; 
remetendo os mapas do estado dos navios, relatando as ocorrências da viagem e 
enviando cartas. 
Anexo: mapas, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 6. 
 

7-  1806, Março-Abril 
OFÍCIOS (2) do capitão-de-mar-e-guerra, comandante da nau Vasco da Gama, 
James Scarnichia, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
solicitando aviso para pôr seu filho na guarnição de sua nau. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 7. 
 

8-  1806, Maio-Novembro, Lisboa 
OFÍCIOS (4) do [contador dos Armazéns da Guiné e Índia], Januário Antônio 
Lopes da Silva, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
informando seu parecer sobre a venda de antenas para mastros de navios; a falta 
de acordo para comprar antenas e vergontas à viúva Moller e fihos; e a suspensão 
da descarga das antenas e outras tábuas, vindas em um navio dinamarquês por 
falta de pagamento de fiança. 
Anexo: lembrete, ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 8. 
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9-  1806, Maio-Julho 
OFÍCIO do comandante da charrua Princesa Real, Brás Cardoso Barreto Pimentel 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], informando sua 
chegada a Lisboa, vindo do Rio Grande de São Pedro, os passageiros e a 
correspondência que trouxe do Brasil. 
Anexo: mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 9. 
 

10-  1806, Maio, 23 
OFÍCIOS (2) do 1º tenente da Armada Real e comandante da charrua Tétis, José 
dos Santos Lopes, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
solicitando pagamento de soldos e comedorias, visto estar pronto para partir para 
Pernambuco; e o segundo, relatando sua viagem até Pernambuco. 
Anexo: lembrete, mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 10. 
 

11-  1806, Maio, [Lisboa] 
OFÍCIOS de Pio Antônio dos Santos ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], sobre o atentado praticado por seu filho, o 1º tenente de 
Mar, Antônio Pio dos Santos, que tentou feri-lo; outros ofícios do irmão, do 
suposto agressor, defendendo-o e requerimento do dito tenente procurando 
defender-se de um castigo maior. 
Anexo: ofícios, lembretes, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 11. 
 

12-  1806, Junho, 23 a Agosto, 11, Lisboa 
OFÍCIOS (6) do comandante do bergantim Lebre, José Joaquim Xavier de Velasco 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sobre a saída de 
Argel, o embarque de passageiros, a chegada a Lisboa e as novas ordens para 
partir junto com a fragata Minerva. 
Anexo: mapas, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 12. 
 

13-  1806, Junho-Outubro, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do comandante do bergantim Voador, Diogo Nicolau [Reating] ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, 
[D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], informando as viagens a 
Gibraltar, as embarcações que encontrou pelo caminho e o estado de seu 
bergantim. 
Anexo: mapas, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 13. 
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14-  1806, Julho, 6-Agosto, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do capitão-de-mar-e-guerra, comandante da fragata Minerva, Inácio 
da Costa Quintela ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
sobre ter conhecimento de haver corsários argelinos próximos a costa de Lagos; a 
ordem para a charruar Princesa acompanhar o brigue Lebre até o cabo da Roca; e 
seu retorno a Gibraltar. 
Anexo: ofícios e mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 14. 
 

15-  1806, Julho-Dezembro, Lisboa 
CARTA (2) do auditor geral da Marinha, Antônio Correia Picanço ao príncipe 
regente [D. João], remetendo o auto de testemunhas que fez por causa da 
desordem no Hospital do Desterro entre o capelão e o sargento comandante da 
guarda; e o conselho e guerra contra o capitão Francisco José do Canto de Castro 
Mascarenhas. 
Anexo: auto, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 15. 
 

16-  1806, Setembro, 2-26, Lisboa 
OFÍCIOS (4) do auditor geral da Marinha, Antônio Correia Picanço ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João 
Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sobre o recebimento de presos 
para as galés, as prisões de Jerônimo da Silva para soldado e a de José Manuel 
Domingues; e informando o requerimento de José Vicente preso na galé do 
Arsenal. 
Anexo: requerimento, lembretes, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 16. 
 

17-  1806, Setembro, 9-25, Lisboa 
OFÍCIOS (3) de Luís da Mota Feo ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], sobre sua viagem a Argel, as embarcações que avistou e 
os incidentes com o cônsul da Espanha quando foi tratar da libertação dos cativos 
de Argel. 
Anexo: lembrete, recibo, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 17. 
 

18-  1806, Setembro, 15-26, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do chefe de esquadra Joaquim José dos Santos Cação ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João 
Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sobre o pagamento da 
marinhagem da nau Rainha de Portugal e sua nomeação para comandar a 
esquadra do Mediterrâneo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 18. 
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19-  1806, Setembro, 30-Outubro, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do capitão tenente Francisco Maximiliano de Sousa ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João 
Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sobre as ordens para passar de 
Gibraltar para Bahia. 
Anexo: mapas, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 19. 
 

20-  1806, Outubro14 - Dezembro, 20, Lisboa 
OFÍCIOS (3) de José Antônio Teixeira Lobo e Teodoro Ferreira de Aguiar ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, 
[D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], informando os 
requerimentos dos marinheiros da nau Rainha de Portugal e do comandante da 
Companhia dos guardas-marinhas e de José Rodrigues de Carvalho. 
Anexo: requerimentos, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 20. 
 

21-  1806, Dezembro, 26, Lisboa 
OFÍCIO do capitão-de-mar-e-guerra João Douglas ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], remetendo um plano para limpar o porto de São 
Martinho. 
Anexo: lembrete, ofício. 
Obs.: a planta está no gabinete de cartografia do AHU (26). 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 21. 
 

22-  1808, Setembro, 5 -Novembro, 16, Gibraltar 
OFÍCIOS (6) do vice-cônsul José Agostinho Parral ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], remetendo jornais espanhóis e ingleses e relatando 
os últimos acontecimentos em Espanha; informando a saída de embarcações de 
Argel e a possível rendição de Junot em Lisboa perante as armadas inglesas. 
Anexo: periódicos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 22. 
 

23-  1809, Fevereiro, 21, Rio de Janeiro 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], conde de 
Linhares, [D. Rodrigo de Sousa Coutinho], ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar], conde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], remetendo os ofícios do cônsul português em Marrocos, 
Jorge Pedro Colaço, sobre a ajuda de Marrocos à Coroa portuguesa contra os 
franceses. 
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 23. 
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24-  1809, Julho, 30, Aveiro 
OFÍCIO do [tenente-coronel diretor da obra da barra de Aveiro], Luís Gomes de 
Carvalho ao [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar em 
Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], sobre a 
planta da obra da barra de Aveiro. 
Obs.: a planta encontra-se no gabinete de cartografia do AHU (RI-13). 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 24. 
 

25-  1809, Dezembro, 21, Aveiro 
OFÍCIO do [tenente-coronel diretor da obra da barra de Aveiro], Luís Gomes de 
Carvalho ao [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar em 
Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], sobre o 
diário da obra da barra de Aveiro. 
Anexo: planta, diário. 
Obs.: a planta encontra-se no gabinete de cartografia do AHU (RI-14). 
AHU_CU_Reino, Cx. 302, pasta 25. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 302-A (1805-1815) 
18 Pastas descritas. 
Assuntos: envio de madeiras do Brasil para o arsenal de Lisboa; viagens ao Brasil; 
degredados; solicitação de cargos; armada real; hospitais da Marinha; soldos e promoções de 
oficiais da marinha; estado de navios; relatos de viagens; recrutamento de marinheiros. 
 

1-  1805, Setembro, 18, Lisboa 
CARTA da Real Junta da Fazenda da Marinha ao príncipe regente [D. João], sobre 
o envio de madeiras do Pará para o Arsenal Real. 
Anexos: provisão, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302-A, pasta 1. 
 

2-  1805, Novembro, Pernambuco 
OFÍCIOS (3) do 1º tenente de Mar e guerra, comandante Guilherme Merriat ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, 
[D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], informando sua viagem 
a Pernambuco e Paraíba. 
Anexos: mapa, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302-A, pasta 2. 
 

3-  1806, Janeiro-Novembro, Lisboa 
OFÍCIOS (10) do juiz relator do Conselho da Justiça do Almirantado, José Antônio 
Leite de Barros ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
remetendo o resultado dos processos dos sentenciados pelo Conselho da Justiça ao 
degredo na Índia; as informações sobre as embarcações estrangeiras apresadas na 
costa portuguesa e as ajudas dadas a algumas delas e suas tripulações; bem como 
informando o requerimento de Joaquim Possidônio de Brito que pede a serventia 
vitalícia do ofício de escrivão das presas do Conselho de Justiça do Almirantado. 
Anexos: lembretes, ofícios (cópias), informações, carta, lembrete, requerimento, 
aviso, certidões. Obs.: documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302-A, pasta 3. 
 

4-  1806, Janeiro-Julho, Lisboa 
OFÍCIOS (20) de Januário Lopes da Silva ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], informando requerimentos tratando de assuntos 
referentes a armada real ou a Marinha em geral, sobre o embarque de gêneros, 
funcionamento de hospitais da Marinha, nomeação de capelães destes hospitais, 
pagamento de oficiais, embarque destes para o ultramar, arrematação de 
embarcações, fornecimento de material aos arsenais reais, obras na ribeira. 
Anexo: lembretes e requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302-A, pasta 4. 
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5-  1806, Janeiro- Novembro, [Lisboa] 
OFÍCIOS (14) de oficiais da marinha e comandantes de embarcações, ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João 
Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sobre o estado geral de 
embarcações, soldos de oficiais, relatos de viagens, promoção de postos, o envio de 
quina, equipagem das embarcações, envio de prisioneiros para o ultramar. 
Anexo: mapas, lembretes, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302-A, pasta 5. 
 

6-  1806, Fevereiro-Novembro, Lisboa 
OFÍCIOS (13) do intendente e contador dos Armazéns da Guiné e Índia, [e 
deputado da Junta real da Fazenda da Marinha], Antônio Félix da Fonseca, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, 
[D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], informando 
requerimentos de oficiais da Marinha e da contadoria dos ditos armazéns, o 
cumprimento dos avisos da Secretaria da Marinha para a Junta da Fazenda da 
Marinha acerca do pagamento de soldos, de corte de madeiras, liberação de 
pequenas embarcações para os fiscais sanitários e concessões de ajudas de custo 
para militares. 
Anexo: lembretes, requerimentos, ofícios, cartas (2). 
AHU_CU_Reino, Cx. 302-A, pasta 6. 
 

7-  1806, Fevereiro-Novembro, Lisboa 
OFÍCIOS (6) de Pedro de Mendonça de Moura ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], remetendo as informações do estado dos navios, 
relações de oficiais nomeados para guarnição de fragatas e naus de guerra. 
Anexo: relações e lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302-A, pasta 7. 
 

8-  1806, Março-Julho, Lisboa 
OFÍCIOS (4) do auditor geral da Marinha, Antônio Correia Picanço ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João 
Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sobre o recrutamento de 
marinheiros para a nau Vasco da Gama; o embarque de pólvora na charrua que vai 
para os Açores; a prisão de cirurgiões sem carta para embarcar nos navios; a queixa 
dos moradores da Rua Direita que reclamam dos insultos dos presos e doentes da 
enfermaria das galés. 
Anexo: lembretes, autos, ofícios, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302-A, pasta 8. 
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9-  1806, Abril19 e Setembro, 23, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário ?] do Conselho do Almirantado, Antônio Pires Álvares de 
Miranda ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde 
de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sobre o 
requerimento de João Teodoro de Oliveira que pretende o lugar de correio deste 
tribunal; e o segundo sobre o requerimento de José Maria Salgado que solicita o 
lugar de contínuo. 
Anexo: requerimento, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302-A, pasta 9. 
 

10-  1806, Abril-Maio, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do fiscal da Real Junta da Fazenda da Marinha, Joaquim Alberto Jorge 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], informando os 
requerimentos dos oficiais da Marinha, solicitando pagamentos de fazendas, de 
soldos e de arrematação de navios. 
Anexo: lembretes, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302-A, pasta 10. 
 

11-  1806, Maio, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho do Almirantado ao príncipe regente [D. João], sobre o 
destino que será dado ao grumete da fragata Minerva, Manuel dos Santos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302-A, pasta 11. 
 

12-  1806, Maio, 19, Lisboa 
OFÍCIO do segundo tenente, comandante do bergantim Gavião, Maurício José de 
Melo Coutinho Corte Real ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], comunicando a saída do porto e notificando a ausência do praticante de 
provimento, José Vicente Francisco de Velasco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302-A, pasta 12. 
 

13-  1806, Junho-Outubro, Lisboa 
CARTAS (3) do auditor geral da Marinha, Antônio Correia Picanço ao príncipe 
regente [D. João], remetendo conselhos de guerra contra militares embarcados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302-A, pasta 13. 
 

14-  1806, Agosto, 25, Rio de Janeiro 
OFÍCIO do capitão-de-mar-e-guerra e comandante da fragata Carlota, José Pedro 
de Sousa Pereira Leite ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], relatando suas viagens do Rio de Janeiro ao Pará e do Pará ao Rio de 
Janeiro. 
Anexos: mapa, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302-A, pasta 14. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

15-  1806, Agosto-Outubro, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do primeiro-tenente Antônio Joaquim de Oliveira [Arsenal da 
Marinha], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde 
de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], informando 
os requerimentos de Eusébio José dos Santos, estudante de arquitetura e de João 
dos Santos, aspirante a engenheiro construtor. 
Anexos: requerimento e lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302-A, pasta 15. 
 

16-  1806, Setembro, 22, Lisboa 
CARTA do auditor geral da Marinha, Antônio Correia Picanço, ao príncipe regente 
[D. João], encaminhando o requerimento e os autos do processo do fiel do 
comissário, Custódio Lopes de Amaral, o fiel do porão e de 5 grumetes, todos da 
fragata Minerva. 
Anexos: autos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302-A, pasta 16. 
 

17-  1807, Julho, 1, Lisboa 
OFÍCIO de Pedro de Mendonça de Moura ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], remetendo cópia do decreto sobre as instruções para os 
comandantes das baterias volantes. 
Anexo: decreto (cópia), lembrete, instruções. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302-A, pasta. 17. 
 

18-  1808 – [post. 1815, Junho-Agosto] 
LEMBRETE de uma carta do cônsul geral Patrício Parral referindo o ano de 1808 e 
o lugar de Gibraltar. 
LISTA de destinatários das cartas contidas em um maço, referindo entre eles o 
marquês de Borba, [Fernando Maria de Sousa Coutinho] do [oficial da Junta da 
Fazenda da Marinha e inspetor dos Paços Reais], visconde de Santarém, [João 
Diogo de Barros Leitão Carvalhosa], o comandante da fragata Príncipe D. Pedro, 
Tristão Pio dos Santos, Rodrigo José Ferreira Lobo, e o secretário de Estado do 
Reino, João Antônio Salter de Mendonça (1809-1820). 
Obs.: ver ofícios que confirmam o cargo de Tristão Pio dos Santos em 
AHU_ACL_CU_017, Cx. 272, D. 18814 e o do visconde de Santarém em 
AHU_ACL_CU_017, Cx. 272, D. 18863. 
AHU_CU_Reino, Cx. 302-A, pasta. 18. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 315 (1783-1818) 
Pastas descritas: 47 pastas  
Assuntos: soldados e presos de leva condenados ao degredo no Ultramar; solicitações de 
mercês e ajudas de custo; solicitações de ajudas de custos; partida de embarcações para o 
Brasil e o transporte de mantimentos e presos; Presídio da Trafaria; requerimentos 
solicitando pagamentos em atraso; arrendamentos de propriedade, obras, consertos de 
caminhos e colheitas na Vila Viçosa; embarcações estrangeiras que entraram nos portos do 
Reino; géneros de primeira necessidade; descarga de milho e bacalhau nos portos do Reino 
por navios ingleses e portugueses; pinhais de Leiria; mudança de preso de cadeias; 
circulação de pessoas do Reino para o Brasil; pólvora; prisioneiros franceses. 
 

1-  ����1783, Janeiro, 23, Lisboa – 1788, Fevereiro, 25, Tavira 
OFICIOS (9) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro; primeiro, segundo, terceiro e quarto do [secretário de 
Estado do Reino e das Mercês], visconde de Vila Nova de Cerveira, [Dom Tomás 
Xavier de Lima]; O quinto do [governador das armas do Alentejo], visconde de 
Lourinhã, [Manuel Bernardo de Melo e Castro]; o sexto do [secretario de estado 
dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Aires Sá e Melo; sétimo e oitavo do marquês 
de Angeja [Dom Pedro José de Noronha Camões]; o nono do governador e 
capitão geral do Algarve, conde de Vale dos Reis, [D. Nuno José de Mendonça e 
Moura], sobre a dúvida na nomeação de um capitão da guarda real para ocupar 
posto em Salvaterra; o clérigo preso em custódia no [aljube] da cidade; a 
nomeação de dois bispos e sua confirmação, ao valor do ofício solicitado pelo 
desembargador Inácio Xavier de Sousa pelos serviços prestados; comunicado 
sobre a resolução do rei em relação a devassa dos réus do presídio do Porto; os 
requerimentos dos dois moradores de Macau (Mateus Joanes e Miguel Francisco 
da Costa); o pedido de Caetano José de Sousa e filhos para que lhes fosse 
permitido que o capitão tenente, Felipe Nevi de Silva comandasse o navio que ia 
para a Ásia, dos filhos do tenente-coronel Sepúlveda; da Breve para o Provincial 
do Rio de Janeiro; o aviso que ordenava que o coronel do regimento de infantaria 
da praça de Campo Maior, o Brigadeiro Dom António de Noronha, fosse 
imediatamente para a corte apresentar ao rei o porta-bandeira, Francisco de 
Sequeira Galvão, do mesmo regimento; o aviso comunicando o período de luto de 
dois meses ordenado pelo rei em consequência da morte da princesa Carlota 
Maria Antónia de Sabóia, mulher do príncipe António de Sabóia; nono do 
governador e capitão geral do Algarve [Dom Nuno José de Mendonça e Moura], 
conde de Vale dos Reis sobre a prisão do sangrador e barbeiro, Fernando Tobar 
Gallangas Padilha que tinha apunhalado Francisco Meneses. 
Anexo: oficio, lista, relações, escrita, auto de exame, declaração e informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 1. 
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2-  ����1783, Março, 1, Salvaterra de Magos - Março, 24, Salvaterra de Magos 
AVISOS (6) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro; o primeiro, segundo, quarto, quinto e sexto do 
[secretário de Estado do Reino e das Mercês], visconde de Vila Nova de Cerveira, 
[Dom Tomás Xavier de Lima]; o terceiro do [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra], Aires Sá de Melo mandando remeter presos dos presídios 
da Trafaria e do Lazareto para uma das cadeias do Limoeiro, Castelo, 
nomeadamente Bartolomeu Alvares, Sebastião Duarte, Luís da Silva; ordenando 
remeter cópia do ofício do embaixador na França Dom Vicente de Sousa 
Coutinho; ordenando remeter a petição de José Maria Guedes de Sousa Pinto e 
seu irmão António Manuel Guedes de Sousa Pinto. 
Anexo: lembretes, ofícios e requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315,pasta 2. 
 

3-  ����[ant. 1783, Março, 15] – [ ant. 1811, Setembro, 18] 
ESCRITOS (5) sendo o primeiro do [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra], Aires de Sá e Melo [Coutinho] ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o 
requerimento feito pela mãe do soldado da infantaria de Lagos, preso da Trafaria 
e condenado ao degredo no Ultramar, João Rodrigues, à rainha [Dona Maria] e 
em que esta se compadeceu e solicitou que fosse transferido para do Presídio da 
Trafaria para o do Limoeiro; segundo, terceiro e quarto do [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar], Marinho de Melo e Castro ao provedor do 
armazém, ao mordomo-mor marquês [de Ponte de Lima, Dom Tomás Xavier de 
Lima], e ao freire pagador dos armazéns, António da Costa sobre ajuda de custo 
que foi prometida a António da costa freire e João Gualberto Gomes, sobre o 
juramento que os Missionários Barbadinhos italianos prestarão na dita secretaria 
de estado, e sobre a quantia de dinheiro que tinha no cofre proveniente da venda 
da pólvora das reais fabricas; quinto sobre a partida de navios para o Brasil e o 
transporte de mantimentos e presos. 
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino  Cx. 315, pasta 3. 
 

4-  [1783] – [1788] 
CARTAS particulares (2); a primeira do [secretario de estado dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra], Aires de Sá e Melo ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar] Marinho de Melo e Castro sobre os ofícios do enviado 
extraordinário da Gran Bretanha e escrita na véspera da sua partida para Londres; 
a segunda de Dona Maria Antónia […] de Melo ao [..,.] informando  sobre o 
estado de saúde em que encontrou…. 
Anexo: ofícios. 
Obs.: em anexo dois ofícios em francês com as respectivas traduções para 
português. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 4. 
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5-  1784, Fevereiro, 21, [Lisboa] – Março, 2, [Lisboa] 
AVISOS (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro a Bartolomeu José Nunes Cardoso Geraldes de 
Andrade, remetendo requerimentos e ordenando que se passe parecer sobre as 
petições de Ana Afonso, Manuel Correia e Domingos José Valente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 5. 
  

6-  1788, Maio, 25, Figueira 
CARTA do governador das praças de Buarcos e Figueira, João Pedro da Maia e 
Melo Brandão à rainha [D. Maria] informando o estado das fortificações das 
praças, a ruína do forte de São Pedro de Buarcos devido a falta de reparos, a falta 
de um paiol de pólvora, e o regulamento de 1762 que conferia aos soldados e 
alferes inferiores pão e fardamento e soldo diário de quarenta reis. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 6. 
 

7-  1788, Outubro, 13, Porto – 1811, Maio, 5, [Lisboa] 
OFICIOS (3); primeiro do provedor mor do Porto, José Roberto [Val de Same] a 
um secretário de Estado sobre uma precatória do juiz da correcção de Coimbra 
que mandou prender o alfaiate Tomas José Antunes Figueira; segundo do 
carregador do Bairro Alto, Henrique de Mendonça da Costa […] Cerne ao 
[secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de Vila Nova de Cerveira, [D. 
Tomás Xavier de Lima] informando sobre o tumulto que ocorreu na taberna no 
sitio da Boa Morte e a consequente ordem de fecho da mesma; terceiro de 
Alexandre António das Neves ao [conde de Castro Marinho, Dom Francisco de 
Melo e Cunha] sobre a possibilidade de se transferir os prisioneiros franceses de 
Alcântara para um armazém, enquanto durassem as obras do canal de Alcântara. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 7. 
 

8-  1788, Novembro, 15, Setúbal – 1789, Junho, 26, Elvas 
OFICIOS (11) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro; o primeiro, segundo e terceiro de José Henriques de 
Anacleto [Partes]; o quarto e nono de João Alberto de Brito de Melo; o quinto e 
sétimo de Teodoro de Sá Reboxo; oitavo do capelão - mor de Terena, José 
[Veladas] Ramalho; décimo de Manuel de Abreu Madeira; decimo primeiro de 
Paulo José Lopes sobre a visita e exames feito aos oficiais, regimentos, obras e 
artilharias da praça de Vila Real, assim como a quantidade de gado, cabras 
existentes na coutada da referida cidade; sobre a quantidade de pólvora que se 
existia no armazém, praças e fortalezas do Minho; solicitando restituição das 
terras e salários existentes e mercês pelos serviços prestados. 
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 8. 
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9-  1789, Janeiro, 14, [Lisboa], 1794, Abril, 25, [Lisboa] 
OFICIOS (14) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Luís 
Pinto de Sousa [Coutinho] ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o processo verbal e peremptório feito 
aos soldados do regimento da infantaria de Almeida, de Viana, de Valença, de 
Bragança Chaves, Lagos, Lipe, Castelo de Vide e Alcântara; sobre relações de 
soldados condenados ao degredo no Ultramar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 9. 
 

10-  [post. 1789, Janeiro, 30, Terena] – [ant. 1811, Dezembro, 16, Trafaria] 
REQUERIMENTOS (3); o primeiro, do capitão - mor da vila de Terena, José […] 
Ramalho ao juiz de fora de alfandega, solicitando ao juiz certidão que constasse a 
quantidade de gados e suas qualidades que pastavam na defesa do [Roncanito]; o 
segundo, do tenente – coronel Conrado Henriques de Neimeyer ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, visconde de Anadia, João Rodrigues 
de Sá e Melo] solicitando umas das pranchetas [instrumento matemático para 
medir distâncias, usado nos mapas] feitos pelo cientista Hoas; o terceiro, do 
empregador do Presídio da Trafaria ao príncipe regente [Dom João], solicitando 
os pagamentos dos seus salários em atraso.  
Anexo: relação, requerimento e lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 10. 
 

11-  1789, Fevereiro, 5, Terena 
CERTIDÃO do escrivão da vila de Terena, Francisco de Sequeira certificando que 
tem em seu poder um requerimento dos moradores da vila de Terena e uma 
declaração que fez um dos guardas da coutada da mesma vila. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 11. 
 

12-  1789, Fevereiro, 4, Vila Viçosa 
DECLARAÇÃO do capelão do Real Couto do [Rincão], João Lopes Palmeiro 
sobre como se encontrava a dita metade do Roncanito no termo da vila de Terena. 
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 12. 
 

13-   1789, Fevereiro, 12, Vila Viçosa - 1789, Outubro, 15, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3); o primeiro e segundo do [governador de armas do Alentejo], 
visconde de Lourinhã, [Manuel Bernardo de Melo e Castro] ao [oficial-maior da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João Felipe da Fonseca sobre o 
arrendamento da vila de Terena ao superintendente Gaspar Lopes e sobre as 
manadas que deviam ser recuadas da herdade de [Roncanito]; o terceiro do 
[oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João Felipe da 
Fonseca ao [governador de armas do Alentejo], visconde de Lourinhã, [Manuel 
Bernardo de Melo e Castro] sobre a visita do infante D. Pedro a Elvas e a Vila 
Viçosa e como se devia proceder para a sua acomodação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 13. 
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14-  1789, Fevereiro, 23, Vila Viçosa – 1789, Novembro, 13, Vila Viçosa 
CARTAS particulares (16) do [governador de armas do Alentejo, visconde de 
Lourinhã], Manuel Bernardo de Melo e Castro, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre a ordem que 
recebeu que recebeu o Intende Geral da Policia, Diogo Inácio de Pina Manique; 
sobre o préstimo dos serviços do juiz de fora de Vila de Borba, Luís Ferreira de 
Sousa Calado de Oliveira Silva; sobre a formalização do arrendamento de 
algumas propriedades na Vila Viçosa, consertos de caminhos, chegada do correio 
á dita cidade e extracto ou cálculo do preço dos gêneros de primeira necessidade 
da colheita da dita vila; e sobre a correspondência enviada das cortes de Madri. 
Anexo: ofícios. 
 AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 14. 
 

15-  1789, Março, 4, Figueira - 1790, Janeiro, 9, Figueira 
OFICIOS (5) do juiz de fora e da alfândega de Figueira, Joaquim Inácio Salazar 
Vasconcelos ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], sobre as embarcações, nacionais e estrangeiras, que 
deram entrada nos portos da Figueira, referentes ao ano de 1789. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 15. 
 

16-  1789, Março, 11, Beja - 1789, Dezembro, 25, Lourinhão 
OFICIOS (11) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro; o primeiro, do ex – governador de Cabo Verde Luís 
de Sousa; segundo do bispo de Beja, D. Manuel; terceiro da câmara de 
Penamacor; quarto de Gertrudes de Menino Jesus; quinto de Manuel de Abreu 
Monteiro; o sexto de Miguel Cardoso Caldeira; o sétimo de Francisco [B…] [C…]; 
o oitavo do juiz de fora de Vila Viçosa, Luís Tomas Veloso de Miranda de 
Ferreira; o nono do juiz de fora e dos direitos reais de Barcelos, João António 
[Couto] de Pina Barreiros; o décimo de Dom João de Faro; o décimo primeiro de 
Plácido Ramires Figueiredo sobre pedido de ajuda de custo para viver com mais 
dignidade; sobre solicitação de ofícios pelos serviços prestados; informando sobre 
o estado da vila de Penamacor e o pedido feio para que enviasse uma corpo de 
infantaria para a dita vila; sobre a interdição dos bens de Manuel de Abreu 
Monteiro; sobre a ordem que respeita a expedição do regimento das [Macaubas]. 
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 16. 
 

17-  1789, Abril, 23, Viana – Dezembro, 24, Viana 
OFICIOS (6) do juiz da alfândega de Viana, Manuel Caetano de Costa Correia de 
[Puga] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho 
de Melo e Castro], sobre as embarcações, nacionais e estrangeiras, que deram 
entrada nos portos de Viana, referentes ao ano de 1789. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 17. 
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18-  1789, Abril, 29 - Setembro, 13, Águeda 
OFICIOS (11) ao [secretário de Estado de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro; o primeiro, do desembargador corregedor e ouvidor 
da comarca, José Joaquim; o segundo, do juiz de fora de [Portimão], Lourenço 
José Teixeira Carvalho; o terceiro e quarto do corregedor da comarca de Águeda 
Tiago de Carvalho; o quinto do Bispo do Algarve, Francisco; o sexto e sétimo de 
Agostinho da Fonseca Muler; o oitavo do juiz de fora, Lourenço José Teixeira 
Carvalho; o nono, décimo e décimo primeiro, do corregedor da comarca de 
Águeda, José de Sousa Almada Figueiredo de Carvalho, sobre os pinheiros da 
coutada de Paul; sobre o transporte de pedra de contarias por parte do mestre 
José Pires; sobre a falta de agricultores na vila de Valença do Minho e as 
respectivas consequências dita falta; sobre o requerimento de Manuel Fialho; 
sobre a ajuda de custo que se deu ao bispo de Algarve para a festa da pascoa e a 
solicitação de licença da parte do mesmo para mandar comprar vigas no pinhal 
do coutado – mor, junto a Leiria; sobre a entrada de navio de guerra Conceição no 
porto de Lagos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 18. 
 

19-  1789, Maio, 5, Setúbal – Novembro, 13, Setúbal 
OFÍCIOS (5) de João Alberto de Brito de Melo ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre as 
embarcações estrangeiras, que entraram no porto de Setúbal de Março a Outubro 
de 1789. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 19. 
 

20-  1789, Maio, 20, Porto – Dezembro, 25, Borba  
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], o primeiro, de João Lopes Ferraz da Silva sobre a 
indicação de Miguel Setaro para administrador da casa de Petersburgo e os 
motivos pelo qual discorda dessa indicação; segundo e quarto do frei Rafael de 
Castilho de Vide sobre os favores recebidos, as cartas entregues, bem como, 
informando sua chegada tranquila em seu convento, e as festividades natalinas no 
convento do Bosque da vila de Borba; o terceiro do desembargador do Porto e 
provedor da comarca, D. José Maldonado, remetendo relação feita pelos mestres 
dos iates, constando as embarcações que deram entrada no porto de São 
Martinho, e um auto de averiguação da arribada de duas embarcações. 
Anexo: relação, auto de averiguação e exame. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 20. 
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21-  1789, Junho, 13, [Lisboa] 
OFÍCIO (cópia) do governador de armas da província […] ao do [secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra] Luís Pinto de Sousa Coutinho sobre 
ter enviado um mapa indicando o estado da presente colheita dos grãos com as 
distinções de cada um dos seus respectivos géneros de primeira necessidade, 
informando ainda o provimento dos géneros de trigo e cevada e o fornecimento 
de palha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 21. 
 

22-  1789, Julho, 20, Alcácer do Sal – Novembro, 9, Alcácer do Sal 
OFICIOS (5) do couteiro –mor das coutadas reais de Alcácer do Sal, Miguel 
Ferreira Dias ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro]; primeiro queixando – se de Miguel Lobo da Gama, 
senhorio do morgado de Vale de Guiso; os demais, remetendo madeiras, curvas, 
toros do couto de Alcácer do Sal para o Real Arsenal da Ribeira, em cumprimento 
das ordens recebidas. 
Anexo: mandado (traslado), atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 22.  
 

23-  1789, Agosto, 28, Porto – 1790, Janeiro, 16, Porto 
OFICIOS (6) do juiz da alfandega do [Porto] Rodrigo Antônio de Abreu Lima ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro sobre as embarcações nacionais e estrangeiras que deram entrada na 
cidade do Porto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 23. 
 

24-  1790, Janeiro, 2, [Lisboa] – 1795, Março, 9, [Lisboa] 
AVISOS (4), ESCRITOS (12) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, os quatro primeiros, avisos, ao provedor 
dos Armazéns, ordenando a ocupação de Caetano José de Jesus em cargos 
públicos que se encontravam vagos; e dois escritos ao mesmo destinatário, 
mandando um escaler para o cais de Vila Franca buscar o padre Filipe, confessor 
da princesa [Carlota Joaquina]; e, mandando os pintores se apresentarem ao 
mestre para receberem trabalho; os demais escritos ao guarda – mor da saúde do 
porto de Belém, mandando desembaraçar navios americanos, vindos de Boston, 
com bacalhau, se, constatar que as equipagens dos mesmos não têm moléstias 
nocivas à saúde pública, bem como o iate Santo Elesbão com carga de milho, e 
outros iates portugueses com carga de trigo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 24.  
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25-  1790, Fevereiro, 17, [Lisboa] – 1790, Novembro, 7, [Lisboa] 
AVISOS (6) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro ao Provedor dos armazéns […] primeiro ordenando 
que sem lavrar outra folha se emende o erro de uma folha lavrada pelo escrivão; 
segundo que se entregasse ao tenente da fortaleza de São Julião da Barra, José 
Joaquim Coutinho, cento e vinte arráteis de cera para o gasto da igreja da dita 
fortaleza na semana Santa; o terceiro, que entregassem ao guardião dos religiosos 
de São Pedro de Alcântara a esmola solicitada; o quarto, que estivessem prontas 
as saveirinhas para o príncipe regente [D. João]; o quinto, que enviassem as cartas 
onde constava a relação dos mantimentos necessários; o sexto, que se 
acrescentasse nos jornais dos oficiais a relação dos aprendizes de carpinteiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 25. 
 

26-  1794, Fevereiro, 8, [Lisboa] – 1795, Novembro, 5, [Lisboa] 
AVISOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra] Luís 
Pinto de Sousa Coutinho ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro; o primeiro, remetendo os conselhos 
peremptórios que o duque marechal general fez subir a presença régia; o 
segundo, remetendo a súplica de Anete Milet e seus companheiros da nação 
marroquina. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 26. 
 

27-  1795, Janeiro, 2, [Lisboa] – 1795, Março, 4, [Lisboa] 
AVISOS (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro ao marechal do campo, Bartolomeu da Costa; 
ordenando a venda de cem barris de pólvora a José Teodoro Teixeira Neves, Luís 
Cipriano Rebelo e João Rodrigues Chaves; a entrega de uma certa quantia de 
dinheiro ao Erário Régio para o pagamento das despesas dos pinhais de Leiria; a 
entrega na Repartição de Ribeira das naus de cem contos de reis; a entrega ao 
almoxarife José Carlos da Costa Solano quatro contos de reis para pagamento das 
[férias] e mais despesas. 
 AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 27. 
 

28-  1795, Janeiro, 27, [Lisboa] - Fevereiro, 17, [Lisboa] 
AVISOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro; o primeiro ao arcebispo de Braga, ordenando a 
prorrogação da licença por mais dois meses do presbítero secular, António 
Justiniano de Moraes; o segundo, a D. José Joaquim Lobo da Silveira mandando 
passar João Braz, que foi criado das reais cavalariças, do Presídio da Trafaria para 
a cadeia de Belém. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 28. 
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29-  1795, Julho, 7, [Lisboa] – Dezembro, 26, [Lisboa] 
AVISOS (8) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Luís 
Pinto de Sousa [Coutinho] a Fernando de Larre [Garcês] Lobo Palha e Almeida 
ordenado a entrega à ordem do conde de Almada de cinco pipas; a entrega de seis 
dúzias de armas a Manuel de Sequeira para a festa de Santa Ana; que se 
entregasse a Jorge Dohrmam de Geron, pelo justo preço, os oito toros que solicita; 
que se enviasse os documentos de José António Coelho Lousa de Meneses Leite; a 
preparação de embarcações necessárias para o desembarque da tropa que acabara 
de chegar de Catalunha; que mande um escaler para o porto de Belém para 
transporte de João Lourenço de Andrade; remetendo cartas do intendente geral 
da políica e do juiz de fora de Aldeia Galega. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 29. 
 

30-  ����1795, Outubro, 3, [Lisboa] – Dezembro, 7, [Lisboa] 
AVISOS (5) do [secretario de estado da Marinha e Ultramar], Luís Pinto de Sousa 
[Coutinho]; o primeiro, ao provedor da Ordem dos menores observantes da 
[província] de Portugal; o segundo, ao ministro geral da congregação da Ordem 
Terceira da Penitencia; o terceiro, ao conde aposentador – mor; o quarto, ao 
couteiro – mor de Vila Viçosa, D. Antônio de Almeida Beja e Noronha; o quinto, 
ao sargento – mor António Paulo da Costa, participando a concessão de licença ao 
frei Francisco de Santa Rita Cássia para poder embarcar em navios mercantis; a 
prorrogação da licença de frei Silvério de Nossa Senhora da Alegria para tratar de 
pendências pessoais no Rio de Janeiro; ordenando o despejo de Vito Antônio, ex-
correio da secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, conforme solicitava o seu 
senhorio o capitão José da Costa; dispensando o couteiro de Portel, Antônio da 
Silva Sanches, de todo e qualquer serviço; ordenando libertação do preso 
Apolinair Joseph que estava detido no Presídio da Trafaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 30. 
 

31-  1795, Outubro, 6, [Lisboa] 
OFICIOS (2) do [secretario de estado da Marinha e Ultramar], Luís Pinto de Sousa 
[Coutinho] ao [intendente geral da Polícia da Corte e Reino], Diogo Inácio de Pina 
Manique; o primeiro, sobre o facto de os navios holandeses terem dado entrada 
no porto de Setúbal quando deviam entrar no porto de Lisboa; o segundo, sobre a 
ordem para remeter para [aldeia Galega] toda a madeira solicitada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 351, pasta 31. 
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32-  1795, Outubro, 10, Évora – 1800, Junho, 3, Trafaria 
OFICIOS (2) ao [secretario de estado da Marinha e Ultramar], Luís Pinto de Sousa 
[Coutinho]; o primeiro, de José da Costa remetendo mapa das despesas das obras 
do quartel da cavalaria da cidade de Évora; o segundo, do capitão-de-mar-e-
guerra e comandante do presídio de Trafaria, António Paulo da Costa sobre o 
preso Manuel José Machado, natural do Porto, que foi remetido do iate Invocação 
Jesus Maria José para o Presídio da Trafaria. 
Anexo: mapa e relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 32. 
 

33-  ����1795, Outubro, 14, Queluz – Dezembro, 25, Queluz 
AVISOS (11) do [secretario de estado da Marinha e Ultramar], Luís Pinto de 
Sousa Coutinho ao marechal de campo Bartolomeu da Costa; ordenando que do 
rendimento da venda da pólvora da Arsenal Real do Exército se fizesse o 
pagamento dos salários dos mestres e oficiais e mais pessoas que se ocupavam 
dos diferentes trabalhos na oficina do dito arsenal; bem como, ordenando que se 
entregue uma quantia ao almoxarife das fábricas da pólvora, José Pedro da Costa 
Solano, para pagamento de despesas das mesmas fábricas; ordenando a venda de 
barris de pólvora a Manuel da Costa Azevedo, António José Baptista, João Lopes, 
Antônio Esteves Costa, Vicente Antônio de Miranda; concedendo permissão para 
Manuel Afonso Garcia passar para a capitania de Goiás; que se mostre as oficinas 
dos Arsenais da fundição e da Marinha ao enviado de El Rei de Marrocos Hagi 
Mahomed Delime; ordenando a entrega de barris de pólvora ao sargento-mor 
António Paulo da Costa para o serviço do hospital da Trafaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 33. 
 

34-  1795, Outubro, 23, Queluz – 1795, Dezembro, 24, Queluz 
AVISOS (3) do [secretario de estado da Marinha e Ultramar], Luís Pinto de Sousa 
Coutinho, o primeiro e o terceiro ao administrador dos pinhais reais de Leiria, 
Ricardo Luís António, o segundo, ao juiz do crime do Bairro do Castelo; o 
primeiro ordenando que se dê ao D. abade geral esmoler – mor, os mil paus que 
solicita para as vigas; o segundo, retirando das rondas a João de Sousa Prado 
Mascarenhas, por se encontrar na nau Vasco da Gama; o terceiro, que se entregue 
as madeiras pedidas pelo Bispo de Leria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 34. 
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35-  1796, Março 
MAPAS (5), o primeiro e segundo dos navios vindos da América, Brasil, Holanda, 
Noruega, Marrocos, Irlanda, Açores, Madeira, Macau, entre outros, que entraram 
no porto de Lisboa em Março e Maio de 1796; o terceiro, do cofre do produto da 
venda da pólvora do ano de 1796; o quarto, das despesas que se fez para a 
reedificação das praças e fortalezas e mais obras no Reino de Fevereiro de 1793 a 
1795; o quinto, do cálculo com o provimento das tropas da província de Alentejo 
de 1 de Setembro de 1787 a 31 de Agosto de 1788. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 35. 
 

36-  1796, Maio, 4 – Agosto, 9, Lisboa 
ATAS (4) do balanço do cofre geral do arsenal real do exército referente aos meses 
de Maio, Junho, Julho e Agosto. 
Anexo: mapas. 
Obs. : documento assinado pelo marechal de campo, Bartolomeu da Costa, pelo 
tesoureiro dos cofres da pólvora Inácio José de Azevedo Coutinho, e pelo escrivão 
do referido arsenal, José Victor [Vaz] de Andrade Couto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 36. 
 

37-  1796, Agosto, 2, [Lisboa] – 1811, Novembro, 11, Trafaria 
RELAÇÕES (2), a primeira, dos géneros, munições e apetrechos que saíram do 
arsenal real do exercito do mês de Julho de 1796; a segunda, dos presos que 
existiam no Presídio da Trafaria remetidos pelas cadeias por mudança de prisão. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 37. 
 

38-  1810, Novembro, 13, [Lisboa] – 1811, Dezembro, 24, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do [governador do Reino e secretário da Marinha em Portugal, D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], ao conde de Redondo 
[Fernando Maria de Sousa Coutinho Castelo Branco e Meneses]; o primeiro, sobre 
a cobrança dos direitos reais que estavam a cargo dos ministros e contratadores e 
as certidões que lhes habilitavam, nos tribunais e estações respectivas, a cobrar os 
ditos direitos, ordenando que não se passe passaporte, até que se prove que tais 
ministros não devem nada à Fazenda Real; o segundo, sobre os prisioneiros 
franceses que foram aquartelados nos armazéns próximo á administração da 
secretaria da Junta da Direcção Geral dos provimentos de boca para o exercito; o 
terceiro, sobre a portaria remetida pelo Bispo de Castelo Branco; o quarto, 
solicitando que o guarda dos armazéns da Boa Vista, Manuel Rodrigues Bixo, 
fosse transferido do Arsenal da Marinha para a Casa da Moeda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 38. 
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39-  ����1810, Dezembro, 27, Trafaria - 1811, Dezembro, 9, Trafaria 
OFICIOS (22) do comandante do presídio da [Trafaria], António Elesbão Xavier 
de Almada, ao [governador do Reino e secretário da Marinha em Portugal, D. 
Miguel Pereira Forjaz], informando o requerimento de D. Francisco de Meneses 
Alarcão, preso na Trafaria; sobre presos que se encontravam no Presídio da 
Trafaria e que foram soltos e outros que foram condenados ao degredo no 
Ultramar, nomeadamente no Pará e em Cabo Verde; a mudança do pão que 
comiam os presos da dita prisão por fazer mal aos presos; informando o número 
de doentes existentes no dito presídio; presos condenados ao degredo no 
Ultramar que faleceram, entre eles, Estêvão Rafael Dias, Manuel Martins, Carlos 
Rodrigues; transferência de presos do mesmo presídio para a as cadeias do 
Limoeiro e para a prisão da galé do Arsenal Real da Marinha e vice – versa. 
Anexo: lembretes e requerimentos, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 39. 
 

40-  1810, Novembro, 8, Lisboa 
CONSULTA do senado da câmara sobre o Presídio da Trafaria. 
Anexo: lembrete, ofício, ofício (minuta), aviso (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 40. 
 

41-  ����1811, Janeiro, 7, Trafaria – Abril, 16, Trafaria 
OFICIOS (18) do comandante do presídio da [Trafaria], Antônio Elesbão Xavier 
de Almada ao [governador do Reino e secretário da Marinha em Portugal, D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], sobre os falecimentos 
do capitão – mor do dito presídio, Francisco Coelho, do francês prisioneiro de 
guerra, dos presos João António; Manuel João, o estado em que se encontrava o 
Presídio da Trafaria; presos condenados ao degredo para o Ultramar, 
nomeadamente Pará, e Índia; presos que foram transferidos do Presídio da 
Trafaria para a cadeia do Limoeiro; as faltas cometidas pelo contador dos 
armazéns referente a apanha de lenha no pinhal dos Medos e que não foram 
transportados para o dito presídio por falta de carros. 
Anexo: ofícios e lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 41. 
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42-  1811, Janeiro, 16, [Lisboa] – Dezembro, 30, [Lisboa] 
OFICIOS (10) do [governador do Reino e secretário da Marinha em Portugal], D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, [ao provedor da Casa da 
Índia] D. José Maria de Almada Castro Noronha Lobo sobre o pão que comeram 
os presos do Presídio da Trafaria e que lhes fez ficarem doentes; sobre os presos 
que encontravam no Presídio da Trafaria e foram soltos; presos condenados ao 
degredo no Ultramar; os fardamentos que existiam no dito presídio; os socorros 
que deviam ser prestados ao presos condenados ao degredo no Ultramar; sobre 
os presos que eram trabalhadores do Presídio da Trafaria e que ficaram devendo 
seus ordenados. 
Anexo: lembretes, relações e ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 42. 
 

43-  ����1811, Fevereiro, 15, Trafaria 
RELAÇÃO dos presos de levas e soldados arregimentados que se encontravam 
no Presídio da Trafaria, condenados ao degredo no Ultramar, nomeadamente, 
Angola, Moçambique, Índia, Rio Negro, Cabo Verde, Maranhão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 43. 
 

44-  1811, Maio, 17, Trafaria Dezembro, 20, Trafaria 
OFICIOS (18) do comandante do presídio da [Trafaria], Antonio Elesbão Xavier 
de Almada ao [governador do Reino e secretário da Marinha em Portugal], D. 
Miguel Pereira Forjaz, sobre os presos transferidos de presídio do Trafaria para as 
cadeia de Castelo, de Limoeiro e para a prisão da galé do Arsenal da Marinha; 
presos condenados ao degredo no Ultramar, nomeadamente Angola; falecimento 
de presos no dito presídio; o requerimento do marítimo José da Cruz; o concerto 
das galés que serviam o Presídio da Trafaria; presos que foram soltos; o incêndio 
na Igreja da Nossa Senhora de Conceição 
Anexo: ofícios e lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 44. 
 

45-  1811, Junho, 30, [Trafaria] - Dezembro, 18, [Trafaria] 
EXTRATOS de avisos (11) do provedor da Casa da Índia, José Maria Almada 
Castro Noronha Lobo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 45. 
 

46-  1811, Julho, 24, [Trafaria] – Dezembro, 18, [Trafaria] 
EXTRATOS de avisos (6) do comandante do presídio da [Trafaria], António 
[Elestão] Xavier Almada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 46. 
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47-  [post. 1818, Novembro] 
RELAÇÃO de todos os documentos que acompanham o oficio do comendador 
Francisco Sodré. 
Anexo: requerimento, ofícios, aviso, relação, cartas cópias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 315, pasta 47. 
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AHU_CU_Reino 
Reino, caixa 319 (1803 - 1823) 
42 pastas descritas 
Assuntos: avisos de secretários de estado ao Conselho Ultramarino e cartas do intendente do 
Arsenal da Marinha, ofícios das autoridades da Marinha tratando carreiras de oficiais da 
Marinha, recibos e contas de quantias passadas pelo Real Erário para o Arsenal da marinha; 
requerimentos de civis e militares solicitando pensões e outras benesses, assim como cargos 
burocráticos, ou ofícios, assim como postos ou promoção de postos na Marinha. Assuntos 
preponderantes nos ofícios: vigilância contra piratas na costa portuguesa. Preparo de 
embarcações para irem e virem dos portos do Brasil; acontecimentos nesta rota; mantimentos 
e armamento de navios. 
 

1-  1803, Janeiro, 3 – Fevereiro, 25, [Lisboa] 
AVISOS (7) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], ao [conselheiro 
do Conselho Ultramarino], barão de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos 
Soveral de Albergaria], solicitando que o Conselho se manifestasse a respeito dos 
requerimentos de, respectivamente: José Joaquim de Araújo Aranha e Oliveira; 
Francisco Xavier da Silva; Antônio Manuel de Jesus e Andrade; Amândio José de 
Oliveira Pantoja; Anacleto Henrique Franco (2 avisos); José Teotônio de Oliveira, 
sem a discriminação dos assuntos de que tratam. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 1. 
 

2-  ����1803, Fevereiro, 19 – Abril, 29, [Lisboa] 
AVISOS (8) do [secretário do Reino e Mercês], visconde de Balsemão, [Luís Pinto 
de Sousa Coutinho], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão de 
Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], para que 
fossem analisados os requerimentos, de, respectivamente: capitão das 
ordenanças da freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Serra Acima [São 
Paulo], Inácio de Sousa Verneck; Luís Carlos Pereira de Abreu Bacelar; José 
Ricardo Pinto; Joaquim Francisco [Prinoto]; Sebastião José Vieira; José Carneiro 
Carvalho da Cunha Berenguer e Andrade; Nicolau de Miranda Silva Alarcão; 
Francisco José Rodrigues Barata, sem a discriminação dos assuntos de que 
tratam. 
Obs.: os requerimentos não constam em anexo aos avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 2. 
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3-  1803, Março, 2 - 30, [Lisboa] 
AVISOS (8) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], ao [conselheiro 
do Conselho Ultramarino], barão de Moçamedes, [José de Almeida Vasconcelos 
Soveral de Albergaria], para que fossem analisados os requerimentos, de, 
respectivamente: José Francisco dos Reis; Manuel Francisco dos Reis; José de 
Almeida Nobre (os 3 em um só aviso); Domingos Álvares Moniz Barreto; Pedro 
Nolasco Marinho; Antônio José da Silva Pedra; Francisco Guedes de Carvalho 
Meneses da Costa; Antônio Esteves; João Manuel Pinto de Magalhães; Jerônimo 
Lourenço de Araújo, sem a discriminação dos assuntos de que tratam. 
Obs.: os requerimentos não constam em anexo aos avisos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 3. 
 

4-  1803, Março, 7 - 31, [Lisboa] 
AVISOS (5) do [secretário do Reino e Mercês], visconde de Balsemão, [Luís Pinto 
de Sousa Coutinho], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão de 
Moçamedes, [José de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], para que 
fossem analisados os requerimentos, de, respectivamente: Eusébio José do Vale; 
José Pedro da Costa; Antônio do Vale de Sousa e Meneses; Ana Peregrina Rangel 
de Caldas Teles; Antônio Joaquim Coelho Coutinho, sem a discriminação dos 
assuntos de que tratam. 
Obs.: os requerimentos não constam em anexo aos avisos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 4. 
 

5-  1803, Março, 17 –  Julho, 20, [Lisboa] 
AVISOS (4) do [secretário de Estado da Fazenda e presidente do Real Erário], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho; o primeiro, a João Pedro da Câmara e os demais ao 
[conselheiro do Conselho Ultramarino], barão de Moçamedes, [José de Almeida 
Vasconcelos Soveral de Albergaria] encaminhando, respectivamente, os 
requerimentos de: Miguel da Costa Nunes; do desembargador José Pedro de 
Azevedo Sousa da Câmara; José de Sousa Rangel; de Eusébio Mourão Garcês 
Palha, sem a discriminação dos assuntos de que tratam. 
Obs.: os requerimentos não constam em anexo aos avisos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 5. 
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6-  1803, Abril, 14 - 27, [Lisboa] 
AVISOS (10) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], ao [conselheiro 
do Conselho Ultramarino], barão de Moçamedes, [José de Almeida Vasconcelos 
Soveral de Albergaria], encaminhando, respectivamente, os requerimentos de: 
Manuel Antônio Leitão Bandeira; Diogo José de Araújo e Abreu; João Marques 
Pinto e, no mesmo aviso, Manuel Inácio da Silva Alvarenga; dona Ana Joaquina 
de Sousa; dona Catarina Maria Forte; Antônio Correia Furtado de Mendonça; 
João Maria Xavier de Brito; Manuel Antônio Leitão Bandeira; Antônio Joaquim 
Coelho Coutinho; Sérgio Justiniano da Silva, sem a discriminação dos assuntos 
de que tratam. 
Obs.: os requerimentos não constam em anexo aos avisos.   
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 6. 
 

7-  1803, Maio, 4 - 27, [Lisboa] 
AVISOS (8) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de Balsemão, 
[Luís Pinto de Sousa Coutinho], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão 
de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], 
encaminhando, respectivamente, os requerimentos do presbítero secular João 
José Leite Pereira de Castelo Branco; de Francisco Xavier da Rocha; de Francisco 
Manuel de Proença Pegado; Antônio de Siqueira Varejão; Joaquim de Melo 
Saraiva da Fonseca Coutinho; Manuel Batista Pereira; Antônio Manuel de Jesus e 
Andrade; Antônio Joaquim Coelho Coutinho sem a discriminação dos assuntos 
de que tratam. 
Obs.: os requerimentos não constam em anexo aos avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 7. 
 

8-  1803, Maio, 7 - 27, [Lisboa] 
AVISOS (7) sendo 3 do [secretário de Estado da Fazenda e presidente do Real 
Erário], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, e 4 do [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], quase todos ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão de 
Moçâmedes [José de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], e um deles ao 
Francisco de Borja Garção Stockler, encaminhando, respectivamente, os 
requerimentos de: Pedro de Azevedo Sousa da Câmara; dos homens pretos José 
Dias e Pedro Dias; Manuel da Silva Regadas; Antônio Vieira Pinto; João Gomes 
Jasmim; Aniceto Antônio Ferreira; José Bento Monteiro da Franca, sem a 
discriminação dos assuntos de que tratam. 
Obs.: os requerimentos não constam em anexo aos avisos. 
Anexo: provisão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 8. 
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9-  1803, Junho, 1 – Julho, 2, [Lisboa] 
AVISOS (7) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de Balsemão, 
[Luís Pinto de Sousa Coutinho], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão 
de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], 
encaminhando, respectivamente, os requerimentos de Manuel Rodrigues 
Ponçadilha; José Barreto de Sá e Meneses; Filipe Pedro Borges; José Batista Pinto 
de Aragão; Francisco Xavier Carneiro da Cunha; Germano Antônio Duarte de 
Oliveira; Manuel Alves da Silva Basto, sem a discriminação dos assuntos de que 
tratam. 
Obs.: os requerimentos não constam em anexo aos avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 9. 
 

10-  1803, Junho, 1 –7, [Lisboa] 
AVISOS (6) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], ao [conselheiro 
do Conselho Ultramarino], barão de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos 
Soveral de Albergaria], encaminhando, respectivamente, os requerimentos de 
Jerônimo Soares de Azevedo, Roberto Joaquim de Macedo e de Manuel Antônio 
Leitão Bandeira (esses reunidos no primeiro aviso); de Francisco Manuel de 
Figueiredo; Manuel José Esteves; José Ventura de Lira; do sargento-mor Manuel 
Timóteo de Valadares; de Domingos Afonso Pereira, sem a discriminação dos 
assuntos de que tratam. 
Obs.: os requerimentos não constam em anexo aos avisos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 10. 
 

11-  1803, Junho, 14 - 22, [Lisboa] 
AVISOS (7) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], ao [conselheiro 
do Conselho Ultramarino], barão de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos 
Soveral de Albergaria], encaminhando, respectivamente, os requerimentos de 
Francisco Romano Félix de Melo; Antônio Francisco Maciel Monteiro; Antônio 
Rodrigues de Figueiredo d´Eça e Castro e Francisco Xavier Monteiro da Franca 
(mesmo requerimento); Antônio José dos Santos; Antônio Trintão Barbosa; do 
desembargador Antônio Luís de Sousa Leal; José Ferreira Gil, sem a 
discriminação dos assuntos de que tratam. 
Obs.: os requerimentos não constam em anexo aos avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 11. 
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12-  1803, Julho, 2 - 30, [Lisboa] 
AVISOS (8) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de Balsemão, 
[Luís Pinto de Sousa Coutinho], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão 
de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], 
encaminhando, respectivamente, os requerimentos de Francisco de Siqueira e 
Silva e Joaquim José de Santana (mesmo requerimento); Antônio José Pires Lima; 
Francisco Barbosa e Vasconcelos; Antônio Alves de Brito; Antônio Joaquim 
Coelho Coutinho; Sebastião Antônio de Barros e Melo; José Sousa de Castro; 
Manuel Caetano de Freitas Barros; Manuel Pedro de Almeida e Plácido 
Rodrigues (no mesmo aviso), sem a discriminação dos assuntos de que tratam. 
Obs.: os requerimentos não constam em anexo aos avisos.   
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 12. 
 

13-  1803, Julho, 11 - 28, [Lisboa] 
AVISOS (8) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de Balsemão, 
[Luís Pinto de Sousa Coutinho], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão 
de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], 
encaminhando, respectivamente, os requerimentos de Francisco Manuel de 
Proença; Joaquim da Cunha Pontes; Ana Luísa de Araújo e filhos; Francisco 
Marinho Machado; João Batista dos Guimarães Peixoto; João Álvares da Cunha; 
Francisco Dias Carneiro; Vicente Barbosa Leal, sem a discriminação dos assuntos 
de que tratam. 
Obs.: os requerimentos não constam em anexo aos avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 13. 
 

14-  1803, Agosto, 6 – 29, [Lisboa] 
AVISOS (6) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de Balsemão, 
[Luís Pinto de Sousa Coutinho], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão 
de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], 
encaminhando, respectivamente, os requerimentos do desembargador Antônio 
Pereira dos Santos; de Antônio Rangel de Quadros; de Pedro de Figueiredo; de 
Francisco Marinho Machado; Ana e filhos; e comunicando a desoneração do 
cargo de ministro secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra de 
D. João de Almeida de Melo e Castro, atribuindo ao signatário interinamente o 
expediente dos Negócios Estrangeiros e o da Guerra ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses 
e Souto Maior], sem a discriminação dos assuntos de que tratam. 
Obs.: os requerimentos não constam em anexo aos avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 14. 
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15-  1803, Agosto, 8 – 19, [Lisboa] 
AVISOS (8) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], ao [conselheiro 
do Conselho Ultramarino], barão de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos 
Soveral de Albergaria], encaminhando, respectivamente, os requerimentos de 
Antônio Joaquim Coelho Coutinho e Pedro Armênio da Gama (no mesmo aviso); 
de Joaquim José Nunes; do ajudante do regimento de milícias da vila de Santo 
Amaro, Jerônimo Martins de Oliveira; de João Marcos Vieira; de Manuel Pereira 
de Araújo; do frei Francisco Antônio de Alba Pompeu; de Antônio Tristão 
Barbosa; Tomas Pedro Cotrim de Almeida, sem a discriminação dos assuntos de 
que tratam. 
Obs.: os requerimentos não constam em anexo aos avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 15. 
 

16-  1803, Agosto, 22 - 30, [Lisboa] 
AVISOS (9) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], ao [conselheiro 
do Conselho Ultramarino], barão de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos 
Soveral de Albergaria], encaminhando, respectivamente, os requerimentos de: 
Manuel Vieira Caldas; Sebastião José Grilo; João Mariano de Deus e Sousa;  João 
Pedro Xavier dos Anjos; José Romão [Jeunot]; Antônio Joaquim Coelho 
Coutinho; João de Piza; Bernardo Pinheiro de Aragão; Inácio José Vicente da 
Fonseca;  frei Inácio José Maria de Albuquerque e Melo; Luís Álvares Rigaud e 
Antônio José da Silveira;  Pascoal Luís Gabriel, e o último de Antônio Manuel de 
Jesus e Andrade, sem a discriminação dos assuntos de que tratam. 
Obs.: os requerimentos não constam em anexo aos avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 16. 
 

17-  1803, Setembro, 2 - Dezembro, 29, [Lisboa] 
AVISOS (8) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de Balsemão, 
D. Luís Pinto de Sousa Coutinho, ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], 
barão de Moçamedes, [José de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], 
encaminhando, respectivamente, os requerimentos de: Sebastião Barbosa de 
Menezes; Mariana Gonzaga do Amaral de Meneses Melo; José Anes Monteiro; 
José da Costa Ribeiro; Policarpo Joaquim de Oliveira; José de Araújo Gomes; 
Manuel José de Avelino; Manuel Batista Pereira; Antônio Manuel de Jesus e 
Andrade, sem a discriminação dos assuntos de que tratam. 
Obs.: os requerimentos não constam em anexo aos avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 17. 
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18-  1803, Setembro, 7 – Novembro, 29, [Lisboa] 
AVISOS (7) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], ao [conselheiro 
do Conselho Ultramarino], barão de Moçâmedes, [José de Almeida Vasconcelos 
Soveral de Albergaria], encaminhando, respectivamente, os requerimentos de: 
Francisco de Araújo Pereira; Manuel Antônio de Magalhães; Salvador Rodrigues 
Estimado (os três no mesmo aviso); José Joaquim de Sousa Trovão;  Joaquim José 
Sabino; João de Piza e Antônio Rodrigues Barbosa (ambos no mesmo aviso);  
Carlos José dos Reis Gama; Antônio José da Silveira; José Joaquim Mariano da 
Silva César e João Custódio Machado de Magalhães, sem a discriminação dos 
assuntos de que tratam. 
Obs.: os requerimentos não constam em anexo aos avisos.   
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 18. 
 

19-  1803, Dezembro, 1 – 19, [Lisboa] 
AVISOS (6) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], ao [conselheiro 
do Conselho Ultramarino], barão de Moçâmedes [José de Almeida Vasconcelos 
Soveral de Albergaria], encaminhando, respectivamente, os requerimentos de: 
Antônio Teixeira Passos e Jerônimo José de Oliveira Guimarães (ambos no 
mesmo aviso); Francisco Vieira Goulart; Jerônimo Soares de Azevedo; do 
comissário geral da real e militar ordem de Nossa Senhora das Mercês em 
Portugal, frei José Vieira de Abreu; de Bernardo José Pimenta; de José Gonçalves 
da Silva, André Teixeira de Sousa e Aragão, de Sebastião da Silva Moreira e de 
Manuel Antônio Gonçalves (os quatro no mesmo aviso), sem a discriminação dos 
assuntos de que tratam. 
Obs.: os requerimentos não constam em anexo aos avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 19. 
 

20-  1818, Julho, 8 – 1820, Fevereiro, 24, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do capitão de fragata Teodoro José Laurentino ao [secretário da 
Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho]; o primeiro, dando conta das notícias que recebera do 
desembargador superintendente geral dos contrabandos, José Manuel Guerreiro 
de Amorim, a respeito da concessão de escaleres aos contratadores do Contrato 
do Tabaco; o segundo, refere-se ao conteúdo do ofício que recebera do 
comandante da canhoeira “Mosca” sobre apreensão de madeira contrabandeada; 
o terceiro, analisa as quantias recebidas das tomadias realizadas; o quarto, relata 
o ofício do desembargador, acima citado, assim como afirma que o lucro 
conseguido com as tomadias deviam ser revertidos para a Real Fazenda. 
Anexo: ofícios (cópias), relações, informação, mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 20. 
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21-  ����1819, Fevereiro, 8 –Abril, 26, [Lisboa] 
OFÍCIOS (10) e RECIBO do comandante da fragata Vênus, Diogo Luís Pereira de 
Sousa, ao [secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em 
Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho], descrevendo a navegação e os 
acontecimentos da rota da sua fragata junto à Belém e arredores assim como 
transmitia notícias trazidas das costas de Tanger e Ceuta pelos comandantes de 
naus que dali chegavam, informando ainda sobre a procedente da Bahia.  
Anexo: ofícios, informação, mapas, atestado 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 21. 
 

22-  1819, Março, 15 – Outubro, 28, Gibraltar 
OFÍCIOS (4), do capitão da fragata Amazona, Manuel de Vasconcelos Pereira de 
Melo ao [secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em 
Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho]; os três primeiros ofícios dão  
notícias de Gibraltar onde se achava surta a sua fragata; enquanto que no último 
ofício relata a pintura de sua fragata a Bernardo João da Mota Goulart. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 22. 
 

23-  ����1819, Março, 20 – Junho, 30, [Lisboa] 
OFÍCIOS (6), ao [secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em 
Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho]; o primeiro, do primeiro-tenente 
Luís José da Silva, de bordo da charrua Sucesso, relatando as suas viagens do Rio 
de Janeiro a Lisboa; os demais, do [comandante daquela charrua], José Joaquim 
Alves, descrevendo a preparação e a saída de embarcações para o Brasil 
(Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro) nos anos de 1797, 1798 e 1799 ao mesmo 
tempo em que informa a relação de pessoas embarcadas. 
Anexo: informação, ofício (cópia), relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 23. 
 

24-  1819, Abril, 4 – Maio, 29, [Lisboa] 
OFÍCIOS (8) do capitão da fragata Amazona, Manuel de Vasconcelos Pereira de 
Melo, ao [secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em 
Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho], informando, entre outros assuntos, 
sobre o Regimento de Sinais observados pelos navios da Coroa em 1807, sobre 
condições de navegação, e sobre os pagamentos e as promoções dos oficiais e 
marinheiros que serviram naquela fragata em Gibraltar. 
Anexo: informação, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 24. 
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25-  ����1819, Julho, 2 – Outubro, 28, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) do capitão da fragata Vênus, Diogo Luís Pereira de Sousa, ao 
[secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho]; o primeiro, relatando a viagem do comboio de 
47 embarcações, desde a saída de Lisboa, passando pela Ilha da madeira e da 
Palma, as Ilhas de São Vicente, Santa Luzia e Santo Antão, até a chegada a 
Pernambuco; o segundo, enviando relação de mantimentos; o terceiro 
encaminhando a petição do marinheiro José Leal.  
Anexo: relação, informação, ofício (cópia).  
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 25. 
 

26-  ����1819, Julho, 4 – Dezembro, 28, [Lisboa] 
OFÍCIOS (11) do comandante da fragata Sucesso, José Joaquim Alves, ao 
[secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho]; o primeiro, relatando a falta de oficiais e 
soldados em sua equipagem; o segundo, informando que nem Rita de Maria de 
Jesus, e nem o seu companheiro, o cozinheiro José Faustino, se encontravam a 
bordo da embarcação; o terceiro, sobre o armamento da escuna Ligeira; o quarto, 
sobre o capitão do navio Felicidade, que ia incorporar-se ao comboio para o 
Brasil; o quinto, avisando não ter mais espaço para levar nenhuma bagagem na 
sua fragata; o sexto, sobre fornecimento de pólvora para a fragata Sucesso; o 
sétimo, sobre os carpinteiros e o ferreiro, que se destinavam ao Pará, não terem 
se apresentado para o embarque; o oitavo, sobre o desembarque do grumete 
Domingos Anselmo, da fragata Sucesso, porque era de nacionalidade italiana; o 
nono, informando sobre os comboios que se dirigiam ao Pará, Maranhão, 
Pernambuco e Rio de Janeiro; o décimo, relatando sua chegada à Bahia e 
avizando sobre o aparecimento de piratas naquele porto; o décimo-primeiro, 
sobre o péssimo estado da fragata Sucesso que se achava no Rio de Janeiro. 
Anexo: relação, lembrete, requerimento, ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 26. 
 

27-  1819, Novembro, 30 – Dezembro, 11, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do comandante do caíque Piedade, Antônio Vicente Scarnichia, ao 
[secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho], o primeiro e o segundo, dando notícias sobre os 
portos e as embarcações de Espanha; o terceiro, enviando o mapa da guarnição e 
força da esquadrilha sob seu comando no Rio Guadiana; o quarto, sobre a 
portaria relativa à armação das embarcações.  
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 27. 
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28-  ����1823, Setembro, 3 - 5, [Lisboa] 
CARTAS (6) do [intendente do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] 
May, ao rei [D. João VI]; a primeira, relata os problemas técnicos sofridos, pela 
escuna hamburguesa Luísa, ao sair da Bahia, e a responsabilidade estava sendo 
atribuída ao navio “Príncipe” ou à fragata “Pérola” ou à fragata “Constituição” 
cujo nome atual era Diana; a segunda, refere-se ao requerimento feito por 
Antônio José de Almeida que, com seus barcos, tem servido aos arsenais da 
Marinha e do Exército; a terceira e a quarta, são os requerimentos de Manuel 
Antônio de Carvalho Brandi e de João Antônio de Almeida, solicitando o lugar 
de servente da Intendência da Marinha; a quinta,  refere-se ao requerimento de 
Maria Josefa da Silva Freira, viúva de um guarda da Ribeira e alferes de milícia, 
pedindo a continuidade do pagamento da pensão do falecido marido; a sexta, 
descreve o requerimento, do ex-almoxarife do Hospital Real da Marinha, 
Antônio José Pereira, solicitando sua reintegração no mesmo cargo.  
Anexo: lembretes, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 28. 
 

29-  �1823, Setembro, 3 - 22 , [Lisboa] 
OFÍCIOS (7) do [intendente do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] 
May, ao [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e Ultramar e 
ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra, [Manuel Inácio Pamplona 
Corte Real]; o primeiro, o segundo e o quarto, encaminhando os recibos das 
quantias recebidas do Erário Régio; o terceiro, informando sobre os escaleres que 
estavam emprestados, e os que se achavam disponíveis;  o quinto, refere-se a 
queixa do almoxarife dos armazéns do Arsenal Real da Marinha, concernente a 
falta de depósito para os gêneros e artigos chegados da Bahia; o sexto, enviando 
a relação dos sentenciados a degredo que se achavam no presídio da Cova da 
Moura; o sétimo, sobre o empréstimo de 2 ferros e 2 amarras ao proprietário do 
navio de comércio Oceano, Jerônimo Arantes.  
Anexo: recibos, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 29. 
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30-  ����1823, Setembro, 6 - 23, [Lisboa] 
CARTAS (8) do [intendente do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] 
May, ao rei [D. João VI]; a primeira, sobre o requerimento de João Pedro da Silva, 
que pretendia o lugar de porteiro da Intendência dos Armazéns da Guiné, Índia 
e Armada; a segunda, sobre o requerimento de Romão José de Moraes que 
pretendia ser nomeado aspirante engenheiro construtor; a terceira, sobre o 
pagamento ao mestre da escuna hamburguesa Luísa, relativo ao frete do 
transporte de tropa da Bahia para Lisboa; a quarta, sobre o requerimento de 
Antônio Marcelino de Carvalho que pretendia ser porteiro da Intendência por 
falecimento de Silvério José de Matos; a quinta, sobre o requerimento do mestre 
ferrador Miguel José de Santa Ana que solicitava algum emprego no Arsenal da 
Marinha ou do Exército; a sexta, sobre o requerimento do empregado no 
armazém do aparelho, o cabo da ponte, Joaquim Manuel Leandro, que pretendia 
o lugar de contramestre, vago pelo falecimento de Marcos José; a sétima, sobre o 
requerimento de Rafael de Sequeira pleiteando um dos lugares vagos na 
Intendência dos Armazéns; a oitava, sobre a reclamação do ministro inglês e do 
comandante da fragata inglesa.  
Anexo: lembretes, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 30. 
 

31-  1823, Setembro, 23 - 30 , [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) do [intendente do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] 
May, [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e Ultramar], 
conde de Subserra, [Manuel Inácio Pamplona Corte Real]; o primeiro, 
encaminhando o recibo da quantia recebida do Real Erário; o segundo, sobre o 
excesso de doentes que se achavam presentemente no Hospital Real da Marinha; 
o terceiro, sobre os remos e os mantimentos a serem entregues à sumaca que 
deveria fazer-se à vela em breve; o quarto, solicitando a nomeação de dois 
ajudantes de cirurgia, pois os ajudantes e cirurgiões nomeados, pelos cirurgiões 
de número e da Brigada Real da Marinha, recusavam-se a trabalhar pelo salário 
oferecido; o quinto, enviando a relação da pólvora e outros gêneros que o 
Arsenal Real do Exército necessitava; o sexto, sobre o envio de um jogo de 
bandeiras portuguesas a ser encaminhado para Cabo Verde. 
Anexo: recibo, relação, ofício, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 31. 
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32-  1823, Outubro, 6 - 30 , [Lisboa] 
OFÍCIOS (10) do [intendente do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] 
May, ao [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e Ultramar], 
conde de Subserra, [Manuel Inácio Pamplona Corte Real]; o primeiro, o quarto, o 
sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo, encaminhando o recibo da quantia 
recebida do Real Erário; o segundo, solicitando permissão para entregar as 
arrobas de pólvora grossa ao almoxarifado dos armazéns da Marinha; o terceiro, 
enviando o mapa do balanço demonstrativo da receita e despesa, do cofre das 
repartições da Marinha, no mês de Setembro de 1823; o quinto, encaminhando a 
conta da dívida das despesas da Marinha.  
Anexo: recibos, relação, mapa, conta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 32. 
 

33-  1823, Outubro, 8 - 28, [Lisboa] 
CARTAS (7) do [intendente do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] 
May, ao rei [D. João VI]; a primeira, o sobre o requerimento do oficial de 
carpinteiro de machado, José Maria da Conceição, que solicitava ser guarda de 
gêneros; a segunda, sobre o requerimento de Maria do Carmo que desejava ser 
paga pela féria do Arsenal, como já acontecia com seu marido; a terceira, sobre o 
requerimento do soldado miliciano João José Pires que queria o lugar de guarda 
do Arsenal; a quarta, sobre o requerimento do ex-cirurgião do Hospital Real da 
Marinha, João Antônio de Oliveira, pedindo para ser readmitido; a quinta, sobre 
os requerimentos de Custódio Barbosa, João Rodrigues Castanheira e de 
Francisco José Maria pedindo para serem guardas do Arsenal; a sexta, sobre o 
requerimento de Vicente Esteves, solicitando um lugar de moço do armazém dos 
mantimentos; a sétima, sobre o requerimento do contramestre de carpinteiros de 
branco, José Joaquim de Sousa, trabalhando nas obras do Paço da Ajuda, vendo-
se privado do salário que recebia no Arsenal Real da Marinha. 
Anexo: lembretes, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 33. 
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34-  1823, Novembro, 4 - 14, [Lisboa] 
CARTAS (8) do [intendente do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] 
May, ao rei [D. João VI]; a primeira, sobre os objetos fornecidos ao major do sexto 
regimento de infantaria, vindo do Brasil e sobre a documentação fornecida pelo 
capitão de bergantim estrangeiro; a segunda, sobre o requerimento de Antônio 
José que queria ser admitido na Casa da Estopa; a terceira, sobre o requerimento 
de Luís Francisco Egídio Máximo que queria ser admitido como guarda do 
número ou supra do Arsenal real da Marinha; a quarta, sobre o requerimento do 
primeiro cirurgião reformado, José Martins Dias, que solicitava a confirmação de 
um rendimento que obteve da Junta da Fazenda da Marinha pela assistência aos 
curativos do enfermos do Hospital real da Marinha; a quinta, sobre o 
requerimento do aspirante de piloto João Maria Celestino pedindo ser ajudante 
engenheiro construtor; a sexta, sobre o requerimento do mandador de calafates, 
Inocêncio José, pretendendo ser provido como contramestre dos calafates, ofício 
que se encontrava vago devido ao falecimento de Alberto dos Santos; a sétima, 
sobre o requerimento de Antônio José Mafra, que viera do Rio de Janeiro onde 
era patrão de um escaler, e que pretendia ser patrão do serviço do Arsenal; a 
oitava, sobre os objetos que o intendente de Pernambuco havia dado ao capitão 
Jacob Cornelius do bergantim sueco Graff Van Essen. 
Anexo: lembretes, ofício, carta, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 34. 
 

35-  1823, Novembro, 6 - 27, [Lisboa] 
OFÍCIOS (8) do [intendente do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] 
May, ao [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e Ultramar], 
conde de Subserra, [Manuel Inácio Pamplona Corte Real]; o primeiro, 
encaminhando mapa do balanço demonstrativo, da receita e da despesa, do cofre 
da repartição da Marinha no mês de Outubro de 1823; o segundo, sobre a fragata 
“Amazona” que se achava encalhada no porto; o terceiro, o quarto e o sétimo, 
encaminhando o recibo da quantia recebida do Real Erário; o quinto, sobre o 
requerimento do padre capelão João Pereira Fontes que viera no navio mercante 
“Restauração” pedindo para ser remunerado pelo tempo que serviu naquela 
embarcação, assim como se pagasse ao seu criado; o sexto, sobre a vigilância 
contra o contrabando de cereais a bordo dos navios estrangeiros; o oitavo, 
solicitando se expedissem ordens para que o tesoureiro geral das tropas pudesse 
pagar as despesas feitas pelos militares no Hospital Real da Marinha. 
Anexo: lembretes, recibos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 35. 
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36-  ����1823, Novembro, 18 - 21, [Lisboa] 
CARTAS (10) do [intendente do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] 
May, ao rei [D. João VI]; a primeira, sobre o requerimento de José Ferreira Pinto 
Bastos que solicitava o pagamento do afretamento feito por dois oficiais da 
câmara do bergantim “Trocador” na viagem da Bahia para Lisboa; a segunda, 
sobre o requerimento do cabo do mar, José Martins Rodrigues, que solicitava o 
pagamento pelo tempo em que fora cabo da ponte; a terceira, sobre o 
requerimento do negociante da cidade do Porto, José Gomes Pinto, solicitando a 
entrega de peças de artilharia para o armamento do seu navio “Conde de 
Amarante”; a quarta, sobre a entrega de artilharia e carretas para serem dadas ao 
negociante João Esteves Alves; a quinta, sobre o requerimento Joaquim Rufo da 
Costa pedindo um lugar de guarda da Ribeira das Naus; a sexta, sobre o 
requerimento do calafate do Arsenal Real da Marinha reformado, José da Orta, 
que havia sido contramestre dos calafates, no Arsenal em Pernambuco, que 
solicitava tornar a receber uma gratificação que recebia antes da sua reforma; a 
sétima, sobre o requerimento do oficial de carpinteiro de machado, Joaquim 
Esteves que solicitava ser admitido no Arsenal; a oitava, sobre o requerimento de 
Domingos Antônio Vicente de Oliveira que pedia o lugar de enfermeiro do 
Hospital real da Marinha; a nona, sobre o requerimento de Antônio Alves que 
solicitava um lugar de guarda da porta da Ribeira; a décima, sobre o 
requerimento do mandador de calafates, Elias José, solicitando ser nomeado 
contramestre de calafates. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 36. 
 

37-  ����1823, Novembro, 22 - 25, [Lisboa] 
CARTAS (7) do [intendente do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] 
May, ao rei [D. João VI]; a primeira, sobre o requerimento do embarcado na 
corveta “Lealdade João Teixeira”, que pedia para entrar na Casa das Velas ou no 
Troço; a segunda, sobre o requerimento do carpinteiro de machado do serviço do 
Arsenal Real da Marinha, Joaquim da Cruz, que solicitava ser mandador; a 
terceira, sobre o requerimento do servente da Intendência, José Pereira, que 
solicitava receber o mesmo vencimento do seu antecessor; a quarta, sobre o 
requerimento de Josefa Rosa, viúva do patrão das Reais Galeotas do Rio de 
Janeiro, segundo tenente da Armada Real, Gonçalo José, solicitando a 
continuação da pensão de seu marido; a quinta, sobre o requerimento do 
proprietário do navio “Canoa”, Caetano Martins da Silva, solicitando ser 
indenizado de uma lancha que havia emprestado, na Bahia, à nau “D. João VI”; a 
sexta, sobre o requerimento do primeiro cirurgião de número da Armada Real, 
José de Oliveira Soares, pedindo o soldo de embarcado; a sétima, sobre o 
requerimento de Joana Rosa Cabral, viúva do mestre que foi dos mastros do 
serviço do Arsenal Real da Marinha, Ricardo José Cabral, solicitando uma 
pensão da metade dos vencimentos do falecido marido. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 37. 
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38-  ����1823, Novembro, 28 – Dezembro, 6, [Lisboa] 
CARTAS (8) do [intendente do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] 
May, ao rei [D. João VI]; a primeira, sobre o requerimento de José Pedro Sulivan 
que solicita um lugar de guarda que alega estar vago; a segunda, sobre o 
requerimento do cirurgião João Ferreira solicitando soldo  e comedorias por se 
achar empregado no Hospital Real da Marinha; a terceira sobre os requerimentos 
de Francisco Pedro da Costa e de Antônio José da Costa pedindo serem 
nomeados aspirantes engenheiros construtores; a quarta, sobre o requerimento 
de José Maria de Sousa pedindo ser nomeado guarda da Ribeira que alega estar 
vago; a quinta, sobre o requerimento de Inácio José, que sendo credor do 
algarvio José Francisco Farol, pretende que se lhe pague os vencimentos do 
suplicado na sua féria; a sexta, sobre o requerimento do soldado miliciano João 
Paulo de Faria e Lemos, que pretendia entrar na oficina de latoeiros do Arsenal 
Real da Marinha; a sétima, sobre o requerimento dos capatazes e homens da 
companhia da descarga que solicitavam o pagamento da descarga, e um pouco 
do arroz que tinha vindo para o Arsenal Real da Marinha; a oitava, sobre o 
requerimento do construtor, Manuel da Costa, que tendo vindo da Bahia queria 
ser nomeado construtor do Arsenal Real da Marinha. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 38. 
 

39-  1823, Dezembro, 3 – 30, [Lisboa] 
OFÍCIOS (10) do [intendente do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] 
May, ao [secretário de estado da Guerra, interinamente da Marinha e Ultramar], 
conde de Subserra, [Manuel Inácio Pamplona Corte Real]; o primeiro, sobre as 
ordens de vigilância dos navios estrangeiros que têm cereais a bordo; o segundo, 
sobre o provimento de oficiais marinheiros propostos pelo inspetor do Arsenal 
Real da Marinha; o terceiro, sobre o pagamento das costureiras que trabalham 
para o Arsenal; o quarto, o quinto, o sétimo e o décimo, encaminhando o recibo 
da quantia recebida do Real Erário; o sexto, sobre a necessidade de operários e 
auxiliares para acelerarem o armamento dos navios; o oitavo, sobre a visita do 
marquês de Viana à nau D. João VI; o nono, encaminhando a relação dos 
sobressalentes de artilharia que havia nos armazéns daquele Arsenal. 
Anexo: recibos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 39. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

40-  1823, Dezembro, 9, [Lisboa] 
CARTAS (8) do [intendente do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] 
May, ao rei [D. João VI]; a primeira, sobre o requerimento do mandador de 
calafates do Arsenal Real da Marinha, Manuel José Lopes, solicitando ser 
contramestre dos calafates; a segunda, sobre o requerimento de Tomé Afonso de 
Moura solicitando a devolução dos tonéis que havia cedido por empréstimo ao 
bergantim “Imperador da América”; a terceira, sobre o requerimento de 
Sebastião Gonçalves Carneiro que pedia ser guarda de gêneros supranumerário; 
a quarta, sobre o requerimento de Manuel José da Silva pedindo a quantia 
equivalente à enxárcia que fornecera para os iates construídos em 1801 em Vila 
do Conde; a quinta, sobre o requerimento de Tomás da Silva Coutinho pedindo 
vaga no serviço daquele Arsenal; a sexta, sobre o requerimento de João Custódio 
de Sá solicitando o cargo de administrador do Hospital Real da Marinha; a 
sétima, sobre o requerimento de João Martins, que pedia ser admitido como 
aprendiz de carpinteiro de machado do serviço do Arsenal; a oitava, sobre o 
requerimento do oficial de correeiro do serviço daquele Arsenal, José Joaquim da 
Penha, solicitando ser mestre daquela oficina.  
Anexo: lembretes, ofício, informação, requerimentos, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 40. 
 

41-  1823, Dezembro, 10, [Lisboa] 
CARTAS (6) do [intendente do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] 
May, ao rei [D. João VI]; a primeira, sobre o requerimento de Ricardo José de 
Azevedo pedindo para ser guarda da Ribeira; a segunda, sobre o requerimento 
de Raimundo Idelfonso Penaforte que solicitava o lugar de moço da Contadoria, 
por falecimento do seu ocupante; a terceira, sobre o requerimento do oficial de 
calafate daquele Arsenal, Manuel Gomes de Assis, solicitando o lugar de 
mandador, vago pela passagem de um deles a contramestre; a quarta, sobre o 
requerimento de Vicente Esteves que pretendia o lugar de moço do armazém dos 
mantimentos; a quinta, sobre o requerimento do soldado que foi de artilharia, 
Antônio José de Sousa, solicitando o lugar de moço do armazém dos 
mantimentos; a sexta, sobre o requerimento do oficial de ferreiro e serralheiro, 
Lourenço José, pretendendo ser admitido no serviço do Arsenal.  
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 319, pasta 41. 
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AHU_CU_Reino 

Reino caixa 322 (1807 - 1828) 

N.º de pastas descritas: 18 

Assuntos: admissões, transferência e promoções nos corpos da marinha e Exército e no 

Hospital Real da Marinha; pedidos de benefícios, dívidas, comutações de penas, esmolas e 

pensões de viúvas, reformados, ex-prisioneiros escravizados em Argel etc., ao príncipe 

regente [D. João VI], prisão e julgamento de aspirantes a guardas-marinha por delitos 

cometidos; declarações por parte de funcionários públicos sobre sua não adesão a outros 

cultos que não a Igreja Católica e juramento de não pertencerem a sociedades secretas; 

queixas de ingleses e franceses sobre injustiças praticadas em Portugal com seus 

concidadãos. 

 
1-  [post. 1807, Novembro, 10] – [ca. 1812] 

REQUERIMENTOS (7) ao príncipe regente [D. João VI]; o primeiro, do ex-

marinheiro do iate “Nossa Senhora do Rosário” e ex-prisioneiro dos franceses em 

1807, Antônio Ferreira da Silva, aos governadores do Reino solicitando entrar no 

serviço da Marinha; os demais do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, 

D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho]; o segundo, de Antônio Joaquim do Couto 

solicitando pagamento que lhe era devido há muito tempo; o terceiro, do 

escrivão da nau “Maria Primeira”, a qual naufragara na baia de Cadiz, e por isso 

está trabalhando na fragata de guerra “Benjamim”, Antônio Pedro da Câmara, 

solicitando ser escriturário em uma das brigadas do Exército; o quarto, do 

espanhol Antônio Gonçalves, preso no Presídio da Trafaria para que fosse logo 

remetido para seu degredo em Angola; o quinto, dos soldados do Depósito Geral 

de Cavalaria, Antônio Carvalho, Joaquim Pedro e Francisco José de Sousa 

solicitando seus soldos atrasados; o sexto, dos soldados do regimento de milícias 

da comarca de Évora, Antônio Joaquim e Julião Nunes solicitando trocar seu 

degredo em África para a praça de Castro Marim, para estarem junto a suas 

famílias; o sétimo, do major reformado e cavaleiro professo da ordem militar, 

Antônio Simplício Moniz da Maia, por seu filho menor, Benevenuto Moniz da 

Maia, que desejava assentar praça.  

AHU_CU_Reino, Cx. 322, pasta 1. 
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2-  [post. 1810, Julho, 9] – [ca. 1814] 

REQUERIMENTOS (10) ao príncipe regente [D. João VI], o primeiro, do segundo 

carturário da Contadoria dos Armazéns de Guiné, Índia e Armadas, Agnelo 

Francisco da Silva, solicitando promoção a primeiro carturário; o segundo, do 

prisioneiro na Trafaria, Antônio Rodrigues Pena, solicitando sua soltura, para o 

que juntava os comprovantes do perdão já obtido; o terceiro, do ex-sangrador a 

fragata “Pérola” nomeado para enfermeiro do Hospital Militar de Almeida, João 

Lourenço, solicitando seu soldo atrasado para que pudesse pagar seu transporte; 

o quarto, do marinheiro Antônio Gonçalves, solicitando guia de desembarque 

para que pudesse passar da nau “Afonso” para a charrua “São João Magno”; o 

quinto, dos desertores do regimento de milícias de Évora, Antônio Joaquim e 

Julião Nunes, presos na cadeia do Limoeiro solicitando um prazo para 

resolverem problemas de família, antes de seu degredo; o sexto, de Antônia 

Maria, viúva do soldado do regimento nº 16, José Nunes, solicitando emprego 

para seu filho no Arsenal Real da Marinha; o sétimo, do argelino comandante da 

polacra (embarcação de três mastros usada no Mediterrâneo) de guerra “Aziza”, 

Abdarhaman, que se destinava a Argel, solicitando licença para levar um piloto 

português que o guiasse durante a navegação no oceano [Atlântico]; o oitavo, 

dos marinheiros da guarnição da fragata “Cisne” que haviam sido escravizados 

em Argel, solicitando pagamento que lhes era devido; o nono, do construtor de 

embarcações, Antônio Rodrigues de Carvalho, solicitando o cargo de mestre 

construtor das embarcações régias; o décimo, do capitão tenente da Real 

Armada, Antônio Pio dos Santos, solicitando fosse pedido um atestado ao 

governador de armas do Algarve, tenente coronel João Austin, que o isentasse da 

culpa de desobediência ao bispo governador interino do Algarve.  

Anexo: lembretes, requerimentos, títulos de nomeações, certidões em pública 

forma, passaporte, ofícios. 

AHU_CU_Reino, Cx. 322, pasta 2. 

 

3-  1823, Junho, 7 – Julho, 8, Lisboa. 

DECLARAÇÕES (8) assinadas, respectivamente, pelo guarda do presídio da 

Cova da Moura, Antônio das Neves Barata, pelo capitão comandante do mesmo 

presídio, José Rodrigues da Silva e pelos cirurgiões do número da Armada Real, 

Tomás [...] e Silva, Mazarem (?), Francisco Xavier Sales e Almeida (?), Manuel 

Antônio Lopes, Luís Zacarias da Morta e Sousa, Inácio José Lopes, todos 

assegurando que não pertenciam a nenhuma sociedade secreta.  

AHU_CU_Reino, Cx. 322, pasta 3. 
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4-  1828, Março, 24 – Abril, 12, [Lisboa] 

OFÍCIOS (9) do [juiz intendente da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, ao 

[secretário de Estado, interino, da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José 

Antônio de Oliveira Leite de Barros], encaminhando os seguintes requerimentos: 

o primeiro, do candidato a aspirante de piloto da Armada Real, Manuel Duarte 

Ferreira Viana; o segundo, do cônsul inglês reclamando sobre um marinheiro 

inglês que se achava a bordo de uma nau “São Sebastião”; o terceiro, de Lucas 

Lopes de Santos e outros marinheiros do caíque “Piedade” pedindo soldos 

atrasados; o quarto e o oitavo, do capitão de mar e guerra graduado, Joaquim 

Luís da Fraga solicitando que seu filho, aspirante a guarda marinha, Joaquim 

Luís da Fraga Pery de Linde, que se achava preso, pudesse assistir aulas na 

Academia da Marinha; o quinto, do aspirante a guarda Marinha, José [Maria] de 

Melo Breyner, solicitando licença de um ano para tratar de negócios fora de 

Portugal; o sexto, do primeiro tenente cirurgião-mor graduado da Armada Real e 

primeiro cirurgião do Hospital Real da Marinha, Jacinto da Costa, solicitando a 

passar a segundo tenente como outros cirurgiões mores da Armada; o sétimo, do 

grumete da nau “São Sebastião”, José Gonçalves, solicitando desembarcar 

alegando ser galego; o nono, dos oficiais da nau de viagem “São João 

Magnânimo” cobrando soldos atrasados.  

Anexo: lembretes, ofício, ofícios (cópia), requerimento, mapa. 

AHU_CU_Reino, Cx. 322, pasta 4. 

 

5-  1828, Abril, 15, [Lisboa] 

OFÍCIO do capitão tenente ajudante de ordens, João Ferreira da Silva, ao [juiz 

intendente da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May sobre a justificação 

apresentada por Luís Antônio de Mena de não ter entregue um ofício ao capitão 

tenente da Armada Real, Isidoro Francisco Guimarães. 

Anexo: ofício. 

AHU_CU_Reino, Cx. 322, pasta 5. 
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6-  1828, Abril, 16 – 21, [Lisboa] 

OFÍCIOS (8) do [juiz intendente da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, ao 

[secretário de Estado, interino, da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José 

Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, sobre a comemoração do 

aniversário do rei da Inglaterra pelos navios da coroa portuguesa, conjuntamente 

com os ingleses surtos no porto de Lisboa; o segundo e o terceiro, sobre a ordem 

de embarque na nau de viagem “São João Magnânimo” dos capitães tenentes da 

Armada Real, Isidoro Francisco Guimarães, e Ricardo José Rodrigues França; o 

quarto, sobre o requerimento do primeiro piloto da Armada Real, Caetano 

Alberto da Silva, solicitando o pagamento pelo tempo que serviu de despenseiro; 

o quinto, sobre o pedido ao Tesouro Público para que pagasse a guarnição da 

fragata “Pérola”; o sexto, sobre a prisão do aspirante a guarda marinha, Antônio 

Teixeira Dória, por resistir às ordens do desembargador conservador da 

Universidade de Coimbra; o sétimo, sobre o estado de saúde do capitão tenente 

da Armada Real, Ricardo José Rodrigues França; o oitavo, encaminhando o ofício 

do capitão de mar e guerra graduado da Armada Real, João de Sousa, no qual 

anunciava a morte do chefe de divisão da Armada Real e intendente da Marinha 

do Porto, Francisco Maximiliano de Sousa.  

Anexo: lembretes, ofícios, informação (cópia). 

AHU_CU_Reino, Cx. 322, pasta 6. 
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7-  1828, Abril, 22 – 29, [Lisboa] 

OFÍCIOS (11) do [juiz intendente da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, ao 

[secretário de Estado, interino, da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José 

Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, encaminhando requerimento 

do primeiro cirurgião da fragata “Pérola”, João dos Santos Pereira, que desejava 

ser promovido a primeiro cirurgião de número da Armada Real; o segundo, 

sobre não terem encontrado o capitão tenente da Armada Real, Isidoro Francisco 

Guimarães, para transmitir-lhes o aviso da secretaria de estado da Marinha e 

Ultramar que lhe dizia respeito; o terceiro e o quarto sobre o pedido feito pelo 

juiz do crime do bairro do Andaluz para a remoção dos aspirantes a guarda 

marinha Joaquim Luís da Fraga Perin [de Linde] e José Maria de Melo Brainer da 

prisão, em que se achavam, para o castelo de São Jorge; o quinto, sobre a prisão 

do aspirante a guarda marinha, Antônio Teixeira Dória; o sexto, sobre o 

requerimento do marinheiro da fragata “Pérola”, José Batista, que desejava ser 

admitido na Casa da Estopa; o sétimo, anunciando o falecimento do segundo 

tenente da Armada Real, Antônio José das Neves; o oitavo, sobre o requerimento 

do comandante da corveta “Lealdade” que pedia fardamento para a sua 

marinheragem; o 9º, sobre o pedido do bacharel em matemática e guarda 

marinha da Armada Real, Alexandre Magno de Castilho, para ser provido em 

Lente substituto de Artilharia da Academia dos Guardas Marinhas; o décimo, 

sobre o requerimento do capitão de fragata graduado, Diogo Luís Pereira de 

Sousa solicitando licença para ir para a Ilha de São Miguel para fazer uso dos 

banhos das águas termais daquela ilha; o décimo-primeiro, sobre a prisão, no 

Castelo de São Jorge, dos segundos tenentes da Armada Real, José Antônio de 

Carvalho e José Jacques Salinas Benevides, em razão de acontecimentos em uma 

loja de bebidas.  

Anexo: lembretes, ofícios, informação, aviso, parecer, carta, relação. 

AHU_CU_Reino, Cx. 322, pasta 7. 
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8-  1828, Maio, 6 – 16, [Lisboa] 

OFÍCIOS (11) do [juiz intendente da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, ao 

[secretário de Estado, interino, da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José 

Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, sobre a prisão do aspirante a 

guarda marinha, Antônio Joaquim de Avelar; o segundo, sobre o requerimento 

do capitão do Exército, Marcelino Coelho Bandeira de Quental, solicitando 

comedorias para si e sua mulher pela viagem dos Açores à Lisboa; o terceiro, 

sobre o pedido do tenente coronel reformado José Bernardo de Lacerda para que 

lhe fosse paga a ração de porão pelo tempo em que fora cativo em Argel; o 

quarto, sobre o pedido do segundo tenente graduado da Armada Real e patrão 

das galeotas reais, Pedro Gomes, pedindo o mesmo soldo que recebia Lourenço 

do O´, pelo mesmo cargo; o quinto, comunicando o embandeiramento e salvas 

feitas pelos navios portugueses, em homenagem à festividade inglesa do 

aniversário da restauração do trono de Carlos II da Inglaterra; o sexto ,sobre o 

pedido do capitão tenente da Armada Real, Antônio Gabriel Pereira Pessoa, para 

residir em Porto Brandão; o sétimo, consultando sobre qual o comportamento 

deveriam ter os comandantes portugueses quando encontrassem a esquadra do 

rei da Suécia e Noruega, comandada por um vice-almirante; o oitavo, sobre o 

pedido do primeiro tenente da Armada Real, Fernando José de Santa Rita, que 

pedia um ano de licença para ir ao Rio de Janeiro; o nono, sobre o requerimento 

do boticário aprovado, Antônio de Azevedo Gomes, que pedia para ser boticário 

dos reais navios; o décimo, sobre o requerimento de Maria José Caminha e Maria 

Amália Caminha, que pediam uma pensão após a morte do seu pai, o oficial da 

Junta do Comércio no Real Erário, José Antônio Caminha; o décimo-primeiro, 

sobre o requerimento de Joaquim José de Oliveira Soares, solicitando ser 

nomeado cirurgião de número.  

Anexo: lembretes, ofícios, mapa, ofícios, carta. 

AHU_CU_Reino, Cx. 322, pasta 8. 
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9-  1828, Maio, 17 – 31, [Lisboa] 

OFÍCIOS (13) do [juiz intendente da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, ao 

[secretário de Estado, interino, da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José 

Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, encaminhando a lista dos 

componentes do Conselho de Guerra que iria julgar o aspirante a guarda 

marinha, Joaquim Luís da Fraga Pery de Linde; o segundo, sobre o pedido dos 

pescadores da Ericeira que solicitavam permissão para que suas embarcações 

pudessem entrar na barra de Lisboa como pilotos; o terceiro, sobre a chegada de 

dois prisioneiros vindos das Ilhas de Cabo Verde a bordo da corveta “Princesa 

Real”; o quarto, a respeito de qual sistemática adotar quando da chegada de 

esquadras inglesas, francesas ou holandesas; o quinto, sobre a notificação de 

deserção ao primeiro tenente da Armada Real, Isidoro Francisco Guimarães, e 

segundo tenente da Armada Real, Ricardo José Rodrigues França:  porque não 

obedeceram a ordem de embarque na nau de viagem “São João Magnânimo”; o 

sexto, sobre o requerimento de Matias Lanes que pretendia o lugar de secretário 

do Real Observatório da Marinha; o sétimo, sobre o requerimento do praticante 

da Contadoria da Marinha, Antônio Pedro Máximo da Costa Monteiro, 

queixando ter sido preterido no seu intento de passar a terceiro  escriturário; o 

oitavo, encaminhando do parecer do Conselho de Guerra sobre o réu, aspirante a 

guarda marinha, Antônio Teixeira Dória; o nono, sobre o requerimento do 

capitão tenente da Armada Real, Antônio Lopes da Costa e Almeida, que 

pretendia ser nomeado para lente substituto da classe de Artilharia da 

companhia dos guardas marinhas; o décimo, sobre o pedido do capitão de 

granadeiros do regimento de Angola, José Luís Pereira de Sousa, das comedorias 

que lhe eram devidas correspondentes à viagem que fez de Angola a Portugal; o 

décimo-primeiro, comunicando que o bergantim “Providência” passara mostra 

de armamento naquela data; o décimo-segundo, encaminhando o requerimento 

do escrivão extra numerário da Armada Real, Bernardino José de Almeida Lobo 

que pretendia ser escrivão de número; o décimo-terceiro, sobre o requerimento 

do aspirante a guarda marinha, D. José Sebastião de Vilhena, pedindo passar 

para um regimento de cavalaria.  

Anexo: lembretes, relação, ofícios. 

AHU_CU_Reino, Cx. 322, pasta 9. 
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10-  �1828, Junho, 3 – 7, [Lisboa] 

OFÍCIOS (8) do [juiz intendente da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, ao 

[secretário de Estado, interino, da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José 

Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, sobre o pedido de licença do 

guarda marinha, Aires de Sá Nogueira, para tratar de sua saúde; o segundo, 

informando já haver mandado embarcar os oficiais pedidos pelo comandante da 

esquadrilha do Algarve, primeiro tenente Feliciano José Matias; o terceiro, sobre 

a reclamação do cônsul geral do Brasil a respeito do escravo Manuel, pertencente 

a Antônio da Silva, de Pernambuco e que se achava a bordo de uma das 

embarcações reais; o quarto, sobre o requerimento do cirurgião que tem 

trabalhado em várias embarcações reais, Antônio Nunes Correia, que queria ser 

cirurgião de número da Armada Real; o quinto, enviando lista dos prováveis 

substitutos do comandante da corveta “Princesa Real” que se achava doente, 

Francisco Pedro Limpo; o sexto, sobre o requerimento do primeiro tenente da 

Arma da Real, Luís José de Carvalho, que pretendia ser admitido no serviço das 

reais galeotas; o sétimo, sobre o ofício do [primeiro tenente da Armada Real, 

Alexandre Evaristo de Lemos Rocha], encarregado do navio “Maia e Cardoso”, a 

respeito de dois espanhóis que tinham sido presos; o oitavo, sobre os processos 

contra o segundo tenente da Armada Real, José Jacques Salinas Benevides, 

pronunciados pelo Juízo do Crime do bairro dos Remolares, e pelo Juízo do 

Crime da Corte e Casa.  

Anexo: ofícios, lembretes. 
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11-  �1828, Junho, 9 – 13, [Lisboa] 

OFÍCIOS (8) do [juiz intendente da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, ao 

[secretário de Estado, interino, da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José 

Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, encaminhando o processo do 

réu, o aspirante a guarda marinha, Joaquim Luís da Fraga Pery de Linde, já 

julgado pelo Conselho de Guerra e a ser encaminhado ao Conselho de Justiça; o 

segundo, sobre o pedido do segundo tenente reformado do Corpo de Brigada 

Real da Marinha, Antônio José Rodrigues, que solicitava ir para Caldas da 

Rainha; o terceiro, sobre o oferecimento do aspirante a guarda marinha, Joaquim 

Pedro Xavier da Silva, para ser voluntário no “Exército Grande”; o quarto, sobre 

o pedido de Francisco José dos Santos Lopes para ir trabalhar nas reais galeotas; 

o quinto, sobre as reclamações do cônsul brasileiro sobre 2 marinheiros, Felipe 

Neri e Manuel, que se dizem brasileiros e que vieram no navio mercante 

brasileiro “Maria”; o sexto, sobre o requerimento do ajudante de cirurgia do 

Hospital Real da Marinha, João Ferreira, que solicitava usar o uniforme de 

cirurgião do número da Armada Real; o sétimo, sobre o requerimento de Manuel 

Vicente Pereira Lima, que pedia um lugar de comissário; o oitavo, pedindo 

esclarecimentos sobre a forma de se pagar a gratificação a ser dada aos 

marinheiros. 

Anexo: ofícios, ofício (cópia), aviso (cópia), lembretes. 
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12-  �1828, Junho, 16 – 30, [Lisboa] 

CARTAS (6) do major general da Armada Real, marquês de Viana, [D. João 

Manuel de Meneses], ao rei [D. Miguel], a primeira, informando sobre o 

requerimento do ofício do encarregado do navio “Maia e Cardoso”, primeiro 

tenente da Armada Real, Alexandre Evaristo de Lemos Rocha, pedindo 

comedorias destinadas aos comandantes dos navios de guerra empregados na 

navegação em alto mar; a segunda, sobre o requerimento da guarnição da 

corveta “Urania” solicitando seus soldos para comprarem velas prometidas em 

uma promessa, quando em perigo de naufrágio; a terceira, do requerimento do 

consignatário do brigue escuna “Brasileiro Concórdia”, Manuel Alves de Melo, 

solicitando uma tripulação portuguesa para a viagem que faria ao Pará; a quarta, 

sobre o requerimento do segundo tenente da Armada Real, Martinho Maria 

Bilton, que pretendia um posto no Estado Maior ou em qualquer corpo do 

Exército; a quinta sobre o requerimento do segundo tenente da Armada Real, 

Manuel Monteiro Torres, que pretendia passar para um dos regimentos de 

cavalaria da Corte; a sexta, sobre o requerimento do mestre da escuna “Ninfa”, 

Antônio dos Santos, que solicitava embarcar de volta a Lisboa em razão de sua 

saúde.  

Anexo: informação, ofícios, lembretes, carta, carta (cópia),  

AHU_CU_Reino, Cx. 322, pasta 12. 

 

13-  1828, Junho, 19 – 30, [Lisboa] 

OFÍCIOS (10) do major general da Armada Real, marquês de Viana, [D. João 

Manuel de Meneses], ao [secretário de Estado, interino, da Marinha e Ultramar] 

conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, 

informando sobre o envio para Peniche de alguns dos espanhóis que se achavam 

na nau “São Sebastião” e na charrua “Maia e Cardoso”, pois eram muitos e não 

havia cômodos suficientes naquelas embarcações; o segundo, encaminhando o 

requerimento de Joaquim Antônio de Carvalho Brande; o terceiro, avisando que 

a fragata “Princesa Real” não sairia na data marcada porque os governadores 

que levaria não tinham ainda recebido seus diplomas; o quarto, pedindo que se 

esclarecesse a situação dos dois réus, os aspirantes a guarda marinha, José Maria 

de Melo Breyner e Joaquim Luís da Fraga Pery; o quinto, o sétimo, o nono e o 

décimo, sobre a precária situação dos espanhóis mencionados no primeiro ofício; 

o sexto, sobre o fornecimento de armamento pelo Arsenal da Marinha para o 

bergantim “Infante D. Sebastião”; o oitavo, avisando que a escuna “Elísios” 

estava pronta para partir para o Algarve.  

Anexo: lembretes, ofícios, mapa. 
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14-  �1828, Julho, 1º – 9, [Lisboa] 

CARTAS (6) do major general da Armada Real, marquês de Viana, [D. João 

Manuel de Meneses], ao rei [D. Miguel], a primeira, sobre o requerimento do 

negociante brasileiro, consignatário do navio “São João Batista”, Joaquim José da 

Costa, apresentando as dificuldades encontradas para levar a tripulação 

brasileira na viagem que pretende fazer a Pernambuco; a segunda, sobre o 

requerimento de Antônio Martins Estrela, que queria voltar a ser remador da 

galeota “Verde”; a terceira, sobre o requerimento do aspirante de piloto de 

número, Francisco Pedro de Brito e Oliveira, que se propõe a “marchar em defesa 

da realeza”; a quarta, sobre o requerimento do mestre do caíque “Senhora do 

Carmo”, Antônio Pires Padinha, cobrando um frete que lhe era devido; a quinta, 

sobre o requerimento da espanhola Maria Gomes que solicitava receber o 

dinheiro que entregara ao comandante dos espanhóis presos à bordo da charrua 

“Maia e Cardoso”; a sexta, sobre o requerimento dos espanhóis emigrados que se 

acham a bordo da charrua “Galatéia”.  

Anexo: lembretes, ofícios. 
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15-  �1828, Julho, 1º – 15, [Lisboa] 

OFÍCIOS (9) (o nono é minuta) do major general da Armada Real, marquês de 

Viana, [D. João Manuel de Meneses], ao [secretário de Estado, interino, da 

Marinha e Ultramar] conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o 

primeiro, sobre o requerimento do consignatário da fragata “Pérola”, João Batista 

Leite, pedindo para embarcar na primeira embarcação da Coroa que se armasse; 

o segundo, sobre o requerimento do mestre do iate “São João Batista”, João José 

Lopes, no qual se eximia da culpa da fuga do piloto com aquele iate, quando ele, 

mestre, se achava a bordo da corveta “Cibele”, cujo comandante impedira que 

seu iate entrasse no porto; o terceiro, encaminhando a relação dos espanhóis 

emigrados que se achavam a bordo da nau “São Sebastião” e da charrua “Maia e 

Cardoso”; o quarto, encaminhando o requerimento de três padres espanhóis 

emigrados que se achavam no depósito da charrua “Galatéia”; o quinto e o 

sétimo, sobre os problemas com os contratadores do tabaco, que aconteceram 

quando da chegada do bergantim “Treze de Maio”, vindo do Brasil, em torno da 

entrega do tabaco e do sabão; o sexto, sobre serem pagos e abonados os 

espanhóis à bordo da nau “São Sebastião”; o oitavo, encaminhando 

requerimento de espanhóis emigrados que se achavam no depósito da nau “São 

Sebastião”; o nono (minuta) sobre um navio corsário que havia sido visto 

próximo do Cabo da Roca. 

Anexo: lembretes, ofícios, relações, informação. 
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16-  1828, Julho, 2 - 8, Lisboa. 

DECLARAÇÕES (14) assinadas, por funcionários do Hospital Real da Marinha, 

respectivamente, o primeiro boticário, Manuel Joaquim Ribeiro de Paiva; o fiel 

de fardamentos, Francisco Maurício do Carmo; o escriturário servindo de 

contador, Joaquim do Carmo; o escriturário, Luís Antônio Jorge; o capelão, frei 

Antônio da Soledade Ribeiro; o físico-mor, Inácio Xavier da Silva; o 1º cirurgião, 

Jacinto da Costa; o cirurgião Felipe Maria Barbosa; os fiéis do Hospital, Antônio 

José do Carmo e José Manuel Adrião; o administrador interino, Guilherme 

Casimiro, o porteiro, Anastácio Antônio Ferreira; o físico mor da Armada Real, 

Luís Jorge Lança, todos jurando pelos Evangelhos e assegurando que não eram 

contra a religião católica, nem contra o Rei e que não pertenciam a nenhuma 

sociedade secreta.  
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17-  1828, Julho, 10 – 15, [Lisboa] 

CARTAS (9) do major general da Armada Real, marquês de Viana, [D. João 

Manuel de Meneses], ao rei [D. Miguel], sobre os requerimentos: a primeira, do 

fiel condutor do Exército, Francisco da Silva e Andrade, que solicitava ser 

despachado como alferes para a Índia agregado à Brigada Real da Marinha; a 

segunda, da tripulação da nau “D. João VI” cobrando seus vencimentos; a 

terceira, do segundo tenente da Armada Real, Martinho Maria Bilton pedindo 

para ser admitido em um dos corpos de artilharia ou de caçadores; a quarta, de 

José Estevão de Seixas Gusmão e Vasconcelos, pedindo por seus filhos 

Raimundo José e João Pedro, que eram cadetes da Brigada Real da Marinha, que 

fossem admitidos na guarnição da fragata “Pérola”; a quinta, do aspirante 

engenheiro construtor João Francisco Gonçalves solicitando assentar praça no 

regimento de infantaria nº 1, recebendo o mesmo que recebia na Casa do Risco; a 

sexta, de Joaquim Pedro Castel Branco que queria assentar praça de voluntário 

da Armada Real; a sétima, do servente do Real Hospital da Marinha, José dos 

Santos pedindo dois meses de licença por razão de saúde; a oitava, sobre um 

ofício do cônsul da Inglaterra relativo ao inglês James Budd, que fora detido 

como espanhol; a nona, do capitão de uma galera holandesa que queria licença, 

em razão do bloqueio, para entrar no porto da cidade do Porto.  

Anexo: lembretes, ofícios, carta (cópia).  
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18-  [post. 1828, Novembro, 22] 

INFORMAÇÃO na qual consta que as notícias, do major general, a respeito de 

Maria Antônia da Conceição Pio já havia sido entregue ao [secretário de Estado, 

interino, da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite 

de Barros] no dia 22 de novembro de 1828. 

AHU_CU_Reino, Cx. 322, pasta 18. 

 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

AHU_CU_Reino 

Reino, Caixa 322-A (1787 - 1828) 

Pastas descritas: 18 

Assuntos: admissões, promoções e transferências de oficiais e marinheiros nas embarcações 

do serviço real; pedidos de pensão e outros benefícios; julgamentos e sentenças de réus 

militares; transferências para a prisão da Trafaria e saídas para degredo na Ásia e África; 

pedidos para que familiares pudessem acompanhar os réus no degredo; mapas mensais do 

estado da tripulação das embarcações da Armada Real; relatos das invasões francesas; febre-

amarela vinda do norte da África; entradas, saídas, ocorrências e motins em embarcações na 

barra de Setúbal, igualmente na de Faro; solicitação de postos na Marinha ou inscrição em 

aulas da Academia da Marinha. 

 
1-  1787, Setembro, 2, Florença – 1828, Outubro, 8 

CARTAS PARTICULARES (4), a primeira, de Pietro Leopoldo à sua prima, a 

rainha [?] cumprimentando-a pelo casamento da sua filha, Maria Helena, com o 

príncipe Antônio Clemente da Saxônia; as demais, de Maria ao seu irmão 

relatando as dificuldades pelas quais estava passando e pedindo que lhe 

mandasse mantimentos, tais como arroz, açúcar e melaço.  
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2-  1788, Novembro, 22, Veneza, Portsmouth, Trieste – 1818, Junho, 14, Lisboa 

OFÍCIOS (6), sendo 5, ao inicialmente, [enviado extraordinário e ministro 

plenipotenciário de Portugal na Inglaterra] D. João de Almeida de Melo e Castro, 

e depois, [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, conde das Galveias, D. 

João de Almeida de Melo e Castro], e o sexto, ao [secretário de Estado da 

Marinha e Ultramar, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho]; o primeiro, de Fs. de 

Cattaneo comentando sobre as embarcações que havia em Veneza, naquele 

momento, e aludindo às dificuldades de sua família; o segundo, de D. Lima, 

cumprimentando-o e agradecendo suas atenções; o terceiro, de Diogo de Barros 

Leitão e Carvalhosa encaminhando uma remessa de pedras preciosas e a relação 

de seus respectivos preços; o quarto, do cônsul português em (Haia?), Antônio 

de Campos Silva sobre o pagamento a ser feito em Haia, que lhe tinha sido 

determinado pelo destinatário; o quinto, do [cônsul português em Messina], 

Antônio Maria Calvet, relatando o que se passava na Áustria e Itália com o 

desenrolar das invasões [francesas]; o sexto, do [secretário de Estado da Fazenda 

e presidente do Erário Régio em Lisboa], João Antônio Salter de Mendonça, sobre 

o processo do réu Francisco Sodré Pereira, que havia já havia sido absolvido do 

crime que era acusado na França. 

Relação, ofícios (cópia); ofícios; doc. em francês. 
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3-  [ant. 1810, Janeiro, 15] – [ant. 1812, Junho, 12] 

REQUERIMENTOS (12) ao príncipe regente [D. João VI], o primeiro, de Antônio 

Borges de Vasconcelos Alcaçova Bocanegra, que queria assentar praça de 

soldado no Real Corpo de Brigada da Marinha; o segundo, dos soldados, que se 

achavam presos, Antônio Carvalho, Joaquim Pedro e José de Sousa, pedindo os 

seus soldos para poderem adquirir suas fardas; o terceiro, de Antônio Luís 

Torres solicitando o pagamento das comedorias que servira aos algarvios do 

serviço do Arsenal Real da Marinha; o quarto, do tenente reformado do 

regimento de infantaria nº 22, Antônio Mariano Perdigão, solicitando ser 

admitido como oficial para poder ir à custa da Fazenda Real para o Rio de 

Janeiro tratar de seus negócios; o quinto, do escriturário do almoxarifado do Real 

Arsenal da Marinha, Alberto Dornelas, que tinha sido anteriormente nomeado 

para comissário do Presídio da Trafaria; o sexto, dos sentenciados para o 

degredo em Angola, Maria Rita das Dominações e Manuel Luís, ambos viúvos, 

solicitando a mudança da suplicante da Real Cordoaria, onde se achava, para a 

cadeia da Corte para ali se casarem antes da partida; o sétimo, dos argelinos, 

Simão Cohen e David Bacoi, solicitando não pagarem os direitos pelos tecidos de 

Bengala que comprariam com o dinheiro ganho pela libertação de cativos de 

Argel; o oitavo, do procurador da Fazenda na vila de Tomar, Silvestre (?) 

Antônio da Graça, solicitando que se mandasse aviso ao encarregado dos 

embarques, Teodoro José Laurentino, para que participasse ao carcereiro da corte 

que entregasse os papéis que se achavam em seu poder; nono, da mulher do 

preso José Antônio Bailarini, Josefa Maria, solicitando os papéis necessários para 

que ela e seu filho, o pudessem acompanhar no degredo; o décimo, dos soldados 

desertores do Regimento de Évora, Julião Nunes e Antônio Joaquim, solicitando 

algum tempo para aguardarem o resultado da consulta que fizeram a respeito de 

suas penas de degredo; o décimo-primeiro, do preso, piloto da barra da Figueira, 

José Luís Viegas, solicitando o indulto do tempo de prisão que ainda lhe faltava; 

o décimo-segundo, da viúva do sargento de mar, João Gonçalves, Josefa Maria 

Machado, solicitando licença para requerer diretamente ao príncipe regente [D. 

João VI].  

Anexo: carta régia; relação, ofícios, lembrete, requerimentos, informação. 
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4-  [ant. 1811, Setembro, 23] – [ant. 1820] 

REQUERIMENTOS (4), sendo 3, ao [secretário de Estado da Marinha e 

Ultramar], conde de Linhares, [D. Rodrigo de Sousa Coutinho], e o quarto ao 

[secretário de Estado da Marinha e Ultramar,] D. Miguel Pereira Forjaz 

Coutinho, o primeiro, do preso no Presídio da Trafaria, Antônio de Mendonça 

Furtado, solicitando aviso que lhe permitisse ser libertado já que comutara a sua 

pena pelo pagamento de determinada quantia; o segundo, da viúva de Antônio 

Viegas Garrocho, Inês Maria, solicitando emprego para seu filho nas obras pias; o 

terceiro, da viúva de Paulo José, Joaquina Maximiniana, solicitando ajuda, em 

nome dos serviços de seu marido como mestre do brigue Lebre; o quarto, de 

Antônio da Silva e Andrade solicitando providências sobre as desordens 

acontecidas em Vila Real de Santo Antônio no Algarve. 

Anexo: lembrete, recibo. 
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5-  � [ant. 1812, Agosto, 1] – [ant. 1816, Março, 20] 

REQUERIMENTOS (15) ao príncipe regente [D. João], o primeiro, do ex-cativo 

dos mouros, Joaquim Martins, solicitando ser desembarcado para ir para sua 

terra e sua família, pois se achava há muito tempo na fragata São Sebastião, na 

qual viera, quando foi libertado; o segundo, da mulher do preso Francisco de 

Castro, Maria Joana Francisca, solicitando licença para acompanhar o marido no 

degredo; o terceiro, de Rosa Maria Clara solicitando passaporte para ir viver com 

seu irmão, já residente no Rio de Janeiro, por estar órfão e sem outros familiares; 

o quarto, da mulher do preso, Antônio Joaquim, Maria da Assunção, solicitando 

licença para acompanhar seu marido no degredo; o quinto e o sexto, de Maria 

Teresa de Oliveira de Abreu Lima, por seu procurador, Manuel José Ribeiro, 

solicitando licença para uma citação no Juízo do Cível da Corte; o sétimo, o 

oitavo, dos ex-enfermeiros do Lazareto da Trafaria, Domingos dos Santos Rebelo 

e José Inácio Gonçalves Morgado, atualmente servindo em outros lugares, 

solicitando pagamento devido por aquele trabalho no Lazareto; o nono, do 

capitão comandante da guarnição da Bateria do Bom Sucesso, encarregado da 

segurança e trabalhos dos prisioneiros dos presídios da Cordoaria e daquela 

Bateria, Felipe José da Silva, solicitando uma embarcação que lhes facilitasse os 

trabalhos; o décimo, de Maria Gomes, mulher de Mertão, espanhóis, solicitando 

licença de acompanhar seu marido que estava preso em Madri; o décimo-

primeiro, de Maria da lapa e seu irmão, furriel reformado no regimento de 

infantaria de Olivença, solicitando serem abrigados no forte de São Paulo em 

razão de terem sido expulsos da casa que ocupavam por falta de pagamento; o 

décimo-segundo, de Francisca Luísa Perpétua, irmã e herdeira do primeiro 

tenente do mar, Nuno José de Oliveira, solicitando que deviam a ele; o décimo-

terceiro, dos arraes dos barcos de moios que navegam no [Tejo] e presos na galé, 

Antônio da Costa Carramão, Antônio da Silva Sousa, Domingos José Ramos, 

Marcelino Gonçalves e Antônio Godinho solicitando providências contra os 

maltratos e insultos que sofriam; o décimo-quarto, da mulher do primeiro 

tenente da Armada Real, José Leandro Botelho Forrozão, Ana Joaquina da 

Conceição, solicitando receber para ela e seus filhos a metade dos soldos de seu 

marido, por ele ter desamparado, há anos, a sua família; o décimo-quinto, do 

escrivão da intendência dos armazéns da Guiné e Índia, Felipe Joaquim da Costa 

e Almeida, solicitando o lugar de primeiro escriturário da Contadoria do Arsenal 

do Exército; o da companhia inglesa, Duarte (?) Power e Companhia, solicitando 

aviso para que não fosse penalizado o tripulante português de um navio 

americano que fora preso, já que ele era habitante na América e sua situação era 

legal. 

Anexo: certidões, lembretes, requerimentos. 
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6-  1817, Fevereiro, 2 – 1818, Junho, 23, Paris. 

OFÍCIOS (9) de Francisco Sodré [Pereira] ao [secretário de Estado da Marinha e 

Ultramar, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho] defendendo-se das acusações de 

que era acusado pelo governo francês em Madri, afirmando não poder aquele 

governo agir em Espanha nem em Portugal, detalhando tudo o que lhe 

acontecera desde maio de 1816.  

AHU_CU_Reino, Cx. 322-A, pasta 6. 

 

7-  1819, Janeiro, 1º – Julho, 1º, Setúbal. 

OFÍCIOS (13) do segundo tenente comandante do caíque “Inveja”, João Francisco 

Fonseca ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, D. Miguel Pereira 

Forjaz Coutinho], encaminhando mapas mensais do estado da guarnição do 

caíque sob seu comando assim como relatava as entradas, saídas, ocorrências e 

motins em outras embarcações na barra de Setúbal. Ao mesmo tempo, também 

remetia pedidos para envio de novos membros para a sua guarnição, mandando 

cópia da circular enviada aos cônsules estrangeiros sobre mandarem 

embandeirar as respectivas embarcações de seus países no dia do aniversário do 

rei [D. João VI].  

Anexo: mapas, ofícios (cópias), circulares (cópia). 

AHU_CU_Reino, Cx. 322-A, pasta 7. 

 

8-  1819, Janeiro, 1º – Julho, 23, [Faro]. 

OFÍCIOS (14) do comandante do caíque “Piedade”, Antônio Vicente Scanichia, 

ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, D. Miguel Pereira Forjaz 

Coutinho], encaminhando mapas mensais do estado da guarnição do caíque sob 

seu comando, solicitando oficiais para a mesma, relatando a passagem por 

Setúbal ou ocorrências com outras embarcações, vencimento de oficiais, 

comunicando o naufrágio, junto à fortaleza da Baleeira, de um bergantim 

espanhol que ia de Cádiz para a Galícia, carregado de sal e sabão; informando 

que comunicara à Junta da Saúde Pública que os prisioneiros espanhóis e os 

tripulantes das lanchas de pesca vindas de Olhão, já se achavam no lazareto de 

Setúbal.  

Anexo: lembretes, ofícios (cópias), mapas. 

AHU_CU_Reino, Cx. 322-A, pasta 8. 

 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

9-  1819, Janeiro, 1º – Dezembro, 15, Setúbal 

OFÍCIOS (13) do segundo tenente comandante do caíque “Inveja”, João Francisco 

Fonseca ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, D. Miguel Pereira 

Forjaz Coutinho], encaminhando mapas mensais do estado da guarnição do 

caíque sob seu comando, ocorrências com outras embarcações, questão com o 

administrador do tabaco da administração de Setúbal, pedido de transferência de 

soldados da sua guarnição por estarem doentes, a chegada de embarcação 

inglesa trazendo tabaco de Gibraltar para ser entregue em Bayonne, na França, 

pedidos de promoção de oficiais.  

Anexo: mapas, informações, diário de serviço, ofícios. 

AHU_CU_Reino, Cx. 322-A, pasta 9. 

 

10-  1819, Junho, 20 – Outubro, 23, [Lisboa] 

OFÍCIOS (7) do capitão tenente comandante do bergantim “Tejo”, João de Fontes 

Pereira de Melo ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, D. Miguel 

Pereira Forjaz Coutinho], relatando as viagens ou ocorrências com embarcações 

chegadas ao porto de Lisboa, encaminhando mapas mensais do estado da 

guarnição do caíque sob seu comando, comunicando baixas em algumas 

guarnições, devido a doenças ou à deserção, encaminhando pedidos de 

armamento por parte de alguns comandantes.  

Anexo: mapas. 

AHU_CU_Reino, Cx. 322-A, pasta 10. 

 

11-  1819, Agosto, 1º – Novembro, 24, [Faro] 

OFÍCIOS (14) do comandante do caíque “Piedade”, Antônio Vicente Scanichia, 

ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, D. Miguel Pereira Forjaz 

Coutinho], relatando a chegada e saída de embarcações, naufrágios ou 

ocorrências que se tenham passado nelas, encaminhando mapas mensais do 

estado da guarnição do caíque sob seu comando, o aparecimento da febre 

amarela no porto de São Fernando, que fora participado pelo cônsul português 

em Cádiz e pela Junta da Saúde Pública, pedidos de novos escaleres e de 

armamento para melhor se organizar a defesa em torno do rio Guadiana; 

observação aos tripulantes que estão em quarentena naquele porto;  

Anexo: mapas, relações, ofício (extrato), ofício (cópia).  

AHU_CU_Reino, Cx. 322-A, pasta 11. 
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12-  1824, Agosto, 21 – [ant. 1827, Dezembro, 18] Torres Novas [Lisboa] 

OFÍCIO e AVISO, o primeiro, de José Joaquim Durão a um corregedor sobre 

novos doentes internados, providências tomadas e comentando sobre a índole 

epidêmica desta moléstia que os atacava; o segundo (cópia), de Carlos Frederico 

da Cunha ao major general da Armada Real, marquês de Viana, [D. João Manuel 

de Meneses] mandando recolher aos seus respectivos corpos os quatro 

ordenanças que tinham sido objeto de um ofício anterior. 

AHU_CU_Reino, Cx. 322-A, pasta 12. 

 

13-  1827, Dezembro, 8 – 1828, Janeiro, 3 [Lisboa] 

OFÍCIOS (3) do major general da Armada Real, marquês de Viana, [D. João 

Manuel de Meneses] ao [secretário de Estado interino da Marinha e Ultramar] 

Carlos Honório de Gouveia Durão, o primeiro, solicitando que o diretor dos 

Telégrafos comunicasse imediatamente ao destinatário a chegada da fragata 

“Pérola” e que, além disso, pusesse ordenanças a cavalo para que logo que a 

avistassem lhe informassem; o segundo, sobre expedientes que havia entregue a 

várias autoridades da Marinha; o terceiro, comunicando o cumprimento das 

ordens a respeito do deslocamento de ordenanças de cavalaria para o local da 

chegada da princesa regente [D. Isabel Maria]. 

Anexo: lembretes, informação, mapa. 

AHU_CU_Reino, Cx. 322-A, pasta 13. 

 

14-  �1828, Janeiro, 14 – 19, [Lisboa] 

OFÍCIOS (3) do [juiz do Arsenal Real da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, 

ao [secretário de Estado interino da Marinha e Ultramar], José Freire de Andrade, 

o primeiro, sobre o requerimento do segundo tenente da Armada Real, João 

Macário da Silva Figueira, pedindo quatro meses de soldo adiantado, a serem 

descontados, após sua morte do montepio, destinado à sua família, para poder ir 

ao Rio de Janeiro; o segundo, respondendo ao pedido para que informasse sobre 

qual nau de viagem deveria ir à Índia, e para que indicasse nomes de oficiais 

para ser escolhido como comandante; o terceiro, sobre o requerimento de Jesuíno 

Antônio Gomes que pretendia ser aspirante de piloto da Armada Real.  

Anexo: requerimento, lembrete. 

 AHU_CU_Reino, Cx. 322-A, pasta 14. 

 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

15-  1828, Janeiro, 19 – 29, [Lisboa] 

OFÍCIOS (6) do [juiz do Arsenal Real da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May 

ao [secretário de Estado interino da Marinha e Ultramar] Carlos Honório de 

Gouveia Durão, os cinco primeiros, dando as informações pedidas sobre os 

requerimentos: o primeiro, da viúva do grumete Pedro Antônio que morrera a 

bordo da fragata “D. Pedro”, Catarina Rosa, pedindo uma esmola para seu 

sustento; o segundo, do capitão tenente da Armada Real, Silvério da Silva de 

Mendonça de Moura pedindo sua reforma; o terceiro, do escrivão 

extranumerário da Armada Real, José Joaquim Freire Pedrosa, pedindo 

informação sobre o pedido que fizera para ser escrivão ou comissário de número; 

o quarto, de Antônio Joaquim Ferreira, que queria ser admitido como aluno da 

segunda classe da aula de Construção Naval; o quinto, da filha do chefe de 

divisão Ducan, Mariana Ducan, pretendendo receber remuneração pelos serviços 

prestados por seu falecido pai; o sexto, sobre as salvas que devem dar as 

embarcações da Armada Real por ocasião do próximo juramento do infante D. 

Miguel, como príncipe regente de Portugal.  

Anexo: lembretes, ofícios, ofício (cópia). 

AHU_CU_Reino, Cx. 322-A, pasta 15. 
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16-  �1828, Fevereiro, 4 - 18, [Lisboa] 

OFÍCIOS (8) do [juiz do Arsenal Real da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May 

ao [secretário de Estado interino da Marinha e Ultramar] Carlos Honório de 

Gouveia Durão, todos, com exceção do quinto e do sexto, dando as informações 

pedidas sobre os requerimentos: o primeiro, do capitão de mar e guerra, 

Veríssimo Máximo de Almeida, pedindo a dispensa de seu filho, aspirante de 

guarda marinha Manuel Leocádio de Almeida, das aulas da Academia da 

Marinha, por um ano, para aplicar-se aos estudos de gramática portuguesa e 

francesa; o segundo, do aspirante a guarda marinha, José Maria Stockler 

Machado, pedindo abono das faltas que tivera na Companhia dos Guarda 

Marinhas; o terceiro, do cirurgião aprovado, Antônio Nunes Correia, pedindo ser 

nomeado cirurgião de número da Armada Real; o quarto, do guarda marinha, 

Manuel de Jesus Tavares, pedindo reforma da ordem já passada negando seu 

pedido anterior para ser segundo tenente; o quinto, dando ordem de saída do 

correio marítimo Infante D, Sebastião; o sexto, sobre o julgamento do marinheiro 

implicado em um ferimento havido na corveta “Cibele”; o sétimo, do capitão do 

Exército, Antônio Casimiro Ferreira, solicitando o hábito da Ordem de Avis; o 

oitavo, do guarda marinha, Antônio Carlos de Azevedo Coutinho, solicitando 

seis  meses de licença para tratar de seus negócios no Rio de Janeiro.  

Anexo: lembretes, ofícios, aviso (cópia), mapa, ofício (cópia). 

AHU_CU_Reino, Cx. 322-A, pasta 16. 
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17-  1828, Fevereiro, 29 – Março, 20, [Lisboa] 

OFÍCIOS (10) do [juiz do Arsenal Real da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May 

ao [secretário de Estado, interino, da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José 

Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, dando notícia do aprestamento 

da corveta “Urânia”; o segundo, sobre o Conselho de Guerra para o marinheiro 

da corveta “Cibele”, Manuel Pacheco; o terceiro, sobre hostilidades de corsários 

para com a bandeira portuguesa; o quarto, dando informação sobre as corvetas 

mais aptas a serem armadas, e poderem sair mais brevemente; o quinto, sobre o 

requerimento dos comissários extranumerários da Armada Real, Antônio José da 

Silva Milheiro e Manuel Bernardo Marreiros, pedindo que o aviso a favor de 

Caetano Alberto de Oliveira para que embarcasse como comissário, não lhes 

prejudicasse; o sexto, sobre o requerimento do capitão de fragata da Armada 

Real, José Pedro Marcelino Schultz, solicitando para seu filho, José Francisco 

Schultz, dispensa das aulas da Academia dos Guardas Marinhas por seis meses; 

o sétimo, sobre a entrega do espólio do falecido marinheiro do correio marítimo 

São Boaventura, Francisco José Lisboa; o oitavo, sobre troca de comandantes 

entre as embarcações da Armada Real; o nono, comunicando o falecimento do 

capitão tenente da Armada Real, José Conrado Henriques Alves: o décimo, 

comunicando o falecimento do primeiro tenente da Armada Real, José Maria 

Saturnino da Fonseca.  

Anexo: mapa, relação, lembretes, ofícios.  

AHU_CU_Reino, Cx. 322-A, pasta 17. 
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18-  1828, Março, 24 – Maio, 5, [Lisboa] 

OFÍCIOS (7) do [juiz do Arsenal Real da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May 

ao [secretário de Estado, interino, da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José 

Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, informando sobre o 

requerimento de Marcos Antônio Fernandes que pretendia ser aluno da aula de 

Construção Naval; o segundo, sobre o conserto da fragata “Pérola”, passando 

sua tripulação e atividades para a fragata “Princesa Real”; o terceiro, a respeito 

do requerimento de Lourenço José Correia, sobre o pagamento de um barril de 

manteiga, integrante do carregamento que trouxera de Angola e que se 

extraviara; o quarto, sobre a mostra de armamento da corveta “Liberdade”; o 

quinto, do filho do primeiro tenente da Armada Real, Raul José de Oliveira de 

Sousa, José Anselmo de Oliveira e Sousa, que pretendia assentar praça de 

aspirante a guarda marinha; o sexto, relação nominal dos vagais propostos para 

o Conselho de Guerra; o sétimo, do capitão de mar e guerra, Veríssimo Máximo 

de Almeida, pedindo para seu filho, o aspirante de guarda marinha, Manuel 

Leocádio de Almeida, a dispensa por um ano, da respectiva Companhia.  

Anexo: lembrete, ofícios, cartas, relações. 

AHU_CU_Reino, Cx. 322-A, pasta 18. 
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AHU_CU_Reino Reino caixa 324 (1659-1834) 
77 pastas descritas 
Assuntos: guerra da Restauração, minas do Brasil, aldeias da Índia, missionação, 
negociantes, boticários e físicos, comércio, Rio da Prata, negócios diplomáticos, formulário de 
cartas, conventos, propina do Brasil, regimentos de justiça e fazenda do Brasil, oficiais, casa e 
armazéns do Conselho Ultramarino, contas do infante D. Manuel, ministros de letras, 
padrões de juros, Patriarcal, Junta dos Três Estados, livreiros (encadernadores), navios, 
pilotos, moedeiros, heráldica, Capela Real, inquisição italiana, corsários, Junta da Fazenda do 
Rio de Janeiro, cirurgiões, Colégio dos Nobres, inspeção da saúde nos navios, presos, 
Marinha, cientistas, Academia Real da Marinha, igrejas. 
 
1-   ���� [post. 1659] – [post. 1679] 

INFORMAÇÕES (duas minutas) [do Conselho Ultramarino], sendo a primeira dos 
serviços de Pedro de Araújo Aranha, que esteve no Brasil e nas províncias do 
Minho e do Alentejo, tendo estado sob o comando do mestre-de-campo Antônio de 
Sá Pereira; e a segunda de Luís Teixeira de Brito Pimentel, filho do desembargador 
Vicente Gomes Pimentel, que esteve nas Cortes de 1679, em Lisboa. 
Obs.: Pedro de Araújo Aranha vem referido no AHU_CU_Reino, Cx. 12, pasta 36 
(certidão de 5 de Novembro de 1687). Sobre Luís Teixeira de Brito Pimentel, ver 
também PT-TT-TSO/IL/28/7687. A data de início do intervalo indicado é a da 
Batalha das Linhas de Elvas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 1. 
 

2-  [1678-1731], [Lisboa] 
PARECERES (duas minutas) do [secretário do Conselho Ultramarino, André Lopes 
de Lavre].  
Obs.: datados pelos anos extremos do exercício da secretaria do Conselho 
Ultramarino por André Lopes de Lavre. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 2. 
 

3-  1707 
BREVE do Papa Clemente XI. 
Obs.: em latim. Traz selo armoriado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 3. 
 

4-  [1728-1777?], [Lisboa] 
DECRETO (minuta) sobre mercê de duas aldeias, em três vidas, ao [capitão da 
cidade de Goa], Luís de Melo de Sampaio. 
Obs.: sobre o posto de Luís de Melo de Sampaio, ver PT-TT-RGM/04/74522. O 
provimento das duas aldeias consta do Livro de Registo de Consulta de Partes nº 
13, f. 80 (de 26.02.1728).  
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 4. 
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5-  ���� [ant. 1729, Dezembro, 17] – 1730, Janeiro, 20, Lisboa 
REQUERIMENTOS (2; 1 cópia), sendo o primeiro de Manuel Francisco dos Santos 
Soledade ao rei [D. João V], solicitando que os engenhos para a extração do ouro e 
da prata fabricados pelos estrangeiros Estêvão Alier e Alexandre Pichon, para as 
minas do Brasil, não possam ser reproduzidos sem sua licença; o segundo, de 
Antônio Mendes da Costa a [um conselheiro do Conselho Ultramarino], rogando-
lhe que votasse a seu favor, em demanda relativa ao ofício de escrivão da 
Ouvidoria de Vila Rica;  
DECRETO do rei [D. João V], esclarecendo resolução de 14 de Novembro do ano 
anterior, passada a Manuel dos Santos Soledade, para que nela também se 
compreenda a superintendência da conquista dos gentios bárbaros, feita à sua 
custa no sertão do Brasil. 
Obs.: o segundo requerimento encontra-se na mesma folha do decreto. Sobre 
Manuel Francisco dos Santos Soledade, ver AHU_ACL_CU_005, passim, 
AHU_ACL_CU_011, Cx. 15, D. 26, e AHU_ACL_CU_023-01, Cx. 6, D. 689 e 690. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 5. 
 

6-  ���� 1730, Novembro – 1734, Setembro, 16, [Lisboa] 
PARECERES (2 minutas) do [Conselho Ultramarino], sendo o primeiro sobre as 
acomodações necessárias a dois religiosos barbadinhos italianos assistentes no Rio 
de Janeiro; e o segundo sobre o interesse de confirmar, com emendas, o 
compromisso apresentado pelos homens de negócio da Mesa do Espírito Santo [ou 
Mesa do Bem Comum]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 6. 
 

7-  ���� [ant. 1745, Fevereiro, 18], [Lisboa] 
PARECERES (minutas) do [Conselho Ultramarino] ao rei [D. João V] sobre as 
dúvidas levantadas no Desembargo do Paço à concessão de licença para se 
imprimirem os regimentos feitos pelo físico-mor do Reino para os seus comissários 
e boticários do estado do Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 7. 
 

8-  [ant. 1745, Julho] 
MEMÓRIA do [Cardeal D. João da Mota e Silva] sobre as cartas do enviado 
[extraordinário] de Portugal em Londres, Sebastião José de Carvalho e Melo, 
discorrendo a respeito dos termos da aliança anglo-portuguesa, do comércio 
marítimo e dos interesses recíprocos na região do Rio da Prata. 
Obs.: datada pelo mês da chegada de Sebastião José de Carvalho e Melo à corte de 
Viena de Áustria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 8. 
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9-  [ca. 1745, Setembro] 
OFÍCIO (extrato) relativo às consequências da eleição do Grão-Duque de Toscana 
para o equilíbrio da Europa, em geral, e para a condução dos negócios de Roma, 
em particular. 
Anexos: ofício (extrato) e sobrescrito. Obs.: o extrato anexo está cifrado, mas traz 
anotação atribuível a Sebastião José de Carvalho e Melo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 9. 
 

10-  [post. 1745] – [post. 1820] 
LEMBRETES (3) sobre o encaminhamento de papéis. 
Obs.: o primeiro foi datado a partir da marca de água de AHU_ACL_CU_035,Cx. 
3, D. 248. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 10. 
 

11-  [post. 1745?] 
FORMULÁRIO de cartas de agradecimento. 
Obs.: dois exemplos, iguais aos que se encontram no Secretario portuguez 
compendiosamente instruido [...], de Francisco José Freire [1ª ed., 1745]. O primeiro 
corresponde à carta de agradecimento nº 59; o segundo, à carta de agradecimento 
nº 45 [cf. a ed. de 1777].  
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 11. 
 

12-  [ant. 1747, Outubro, 4, Lisboa] 
ESCRITO do [Cardeal D. João da Mota e Silva] ao corregedor do Crime e Casa, e 
juiz da Coroa, desembargador José Vaz de Carvalho, solicitando a sua visita, para 
consultar um negócio, nos termos ordenados pelo rei [D. João V]. 
Obs.: a data referida é a da morte do Cardeal da Mota. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 12. 
 

13-  [post. 1749, Março, 4] 
MEMÓRIAS (2) referentes ao desterro de freiras do Convento de Santa Clara de 
Santarém. 
Obs.: a primeira está incompleta. Conjunto datado a partir do dia da intervenção 
do desembargador Francisco Xavier Porcille, a pedido do Provincial, frei Faustino 
de Santa Rosa, cf. Jaime Cortesão, Alexandre de Gusmão e o Tratado de Madri, Rio de 
Janeiro, Ministério das Relações exteriores, 1956, Parte I, T. II, pp. 413 e ss. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 13. 
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14-  [1750-1800] 
REQUERIMENTOS (2), sendo o primeiro de Francisco Álvares Moreira a um  
[secretário de Estado], solicitando licença para interpor uma ação de libelo contra 
Joaquim Manuel Correia Garção, oficial da mesma secretaria, por prejuízos na 
quinta que trazia arrendada no sítio de laveiras; e o segundo do procurador da 
Fazenda Real da Sereníssima Casa e estado do Infantado, solicitando a dispensa de 
valadores para tratarem das águas das inundações do Inverno. 
Anexos: requerimentos. 
Obs.: Joaquim Manuel Correia Garção era irmão do poeta Pedro Antônio Joaquim 
Correia Garção. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 14. 
 

15-  1751, Agosto, 9 – 1761, Julho, 9, [Lisboa] 
DECRETOS (3 minutas) do rei [D. José], sendo os dois primeiros referentes ao 
distrato de padrões de juros para o acréscimo das rendas da Patriarcal; e o terceiro, 
para se levar em conta a despesa do tesoureiro do Conselho Ultramarino, José 
Miguel Licet, os gêneros que faltarem na relação do desentulho, realizado depois 
do terremoto na casa e armazém do Conselho Ultramarino.  
Obs.: o primeiro está em mau estado, com prejuízo do texto, e traz no verso da 
segunda folha anotações referentes a outros diplomas, aparentemente relacionados 
com o mesmo caso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 15. 
 

16-  ���� [ant. 1751, Novembro, 8] – [ant. 1752, Setembro, 12] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei D. José, sendo o primeiro de José Antônio de Oliveira 
Damásio, solicitando confirmação da graça de pagar pela consignação anual de 
duzentos e cinquenta mil reis a dívida de seu pai, José Antônio, à Alfândega do 
Tabaco, Açúcar e Conselho Ultramarino; o segundo, do porteiro da Câmara, 
Francisco Teixeira de Morais, rogando a mercê do alvará de nomeação de 
solicitador do Tribunal do Conselho Ultramarino, para que possa designar 
serventuário; e o terceiro, do conselheiro e procurador da Coroa, Manuel Gomes 
de Carvalho, solicitando a declaração de estar incluído no recente aumento da 
propina chamada do Brasil, para os conselheiros e o procurador da Fazenda do 
Ultramar.  
Anexos: carta e bilhete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 16. 
 

17-  [ant. 1752, Janeiro, 2], [Lisboa] 
DECRETO (cópia) do rei [D. José], aprovando as contas de José Rodrigues da Silva, 
enquanto tesoureiro das rendas do Infante D. Manuel. 
Anexo: aviso (cópia). 
Obs.: numerados no canto superior esquerdo, respectivamente, "Nº 1" e "Nº 2". A 
data indicada é a da morte de Inácio da Costa Quintela, Conselho da Fazenda  
Diogo Barbosa Machado, Bibliotheca Lusitana, 2ª ed., Vol. IV, p. 150. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 17. 
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18-  1752, Março, 18 – Novembro, 15, Porto, Lisboa 
OFÍCIOS (2), sendo o primeiro do [desembargador] José Pedro Emaús ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, 
informando as irregularidades cometidas pelo corregedor do Comarca do Porto, 
Manuel Correia de Mesquita Barba; e o segundo, [do desembargador] João 
Caetano Torel, ao mesmo secretário de Estado, informando papéis anexos a petição 
do conde de Aveiras, [D. Duarte Antônio da Câmara].  
Obs.: m. est. No primeiro, há também duas folhas assinadas que, de resto, se 
encontram em branco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 18. 
 

19-  ���� 1752, Março, 27 – Agosto, 3, [Lisboa] 
DECRETOS (3) do rei D. José, sendo o primeiro para que o Conselho Ultramarino 
faça passar as ordens necessárias à solicitação de dispensa para o arrendamento, 
pela mesma pessoa, de mais que um ofício ultramarino; o segundo, determinando 
que o procurador da Coroa, Manuel Gomes de Carvalho, e o procurador da 
Fazenda da repartição do Conselho Ultramarino, Gonçalo José da Silveira Preto, 
em conjunto com os conselheiros do Conselheiro Ultramarino, Alexandre Metelo 
de Sousa e Meneses e Rafael Pires Pardinho, e desembargadores dos Agravos 
Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira e José de Carvalho Martins, vendo os papéis 
existentes no Conselho, formem os regimentos para ministros e oficiais de Justiça e 
Fazenda do Brasil; e o terceiro, ordenando que se passe padrão de juro a João de 
Sousa Falcão, pela propriedade de casa que o secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos adquirira para a Coroa, na Calcetaria da cidade 
de Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 19. 
 

20-  1752, Abril, 15 – 1753, Dezembro, 16, [Lisboa] 
AVISOS (3), sendo os dois primeiros do [secretário do estado da Marinha e 
Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estevão da Cunha e Meneses], ordenando, 
respectivamente, o encaminhamento de cópia de decreto de nomeação do 
tesoureiro-mor da Junta dos Três Estados, Diogo Gomes Peixoto, para acompanhar 
o pagamento dos padrões de juros distratados pela Real Fábrica da Igreja 
Patriarcal, e a passagem de licença de um ano a Paulo Caetano de Sousa, de forma 
a poder viajar com seu pai, [o brigadeiro] Matias Coelho de Sousa; e o terceiro, do 
[secretário de Estado do Reino e Mercês], Pedro da Mota e Silva, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estevão da Cunha e Meneses], 
mandando reformar a consulta que o Conselho fizera em 1746 sobre requerimento 
de Francisco da Costa. 
Anexos: decreto, portaria, decreto (cópia). 
Obs.: o requerimento de Paulo Caetano de Sousa encontra-se em 
AHU_ACL_CU_017-01, Cx. 72, D. 16770-16772; sobre a viagem de Matias Coelho 
de Sousa, ver AHU_ACL_CU_017, Cx. 46, D. 4715. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 20. 
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21-  1752, Dezembro, 10, Lisboa 
OFÍCIO do [procurador da Fazenda da repartição do Conselho Ultramarino], 
Gonçalo José da Silveira Preto, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
Diogo de Mendonça Corte Real, remetendo infomações sobre João Antônio da 
Silveira e Sampaio, que servira de juiz-de-fora de Abrantes.  
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 21. 
 

22-  1752 
FOLHA DE GUARDA relativa às circulares das propinas ordinárias vencidas pelos 
anos da rainha [D. Mariana de Áustia]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 22. 
 

23-  ���� [ant. 1753, Março, 29] – [ant. 1754, Fevereiro, 6] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. José], sendo o primeiro de Antônio Vidal, 
solicitando que se lhe confirme uma patente de capitão; o segundo, do homem de 
negócio Antônio Ribeiro Freire, para lhe ser passada de provisão de modo a citar o 
procurador da Coroa da repartição do Conselho Ultramarino, Gonçalo José da 
Silveira Preto; o terceiro, de Bartolomeu dos Santos Branco, rogando a devolução 
de documentos entregues em anterior petição, relativa ao reembolso de despesas 
que fizera como meirinho do juiz do crime da cidade da Bahia; o quarto, de D. 
Madalena Soares de Espeleta Maldonado, em nome de seu pai, D. Miguel 
Maldonado, solicitando padrão de juro relativo aos oitocentos mil reis que 
emprestara ao Conselho Ultramarino para as despesas do transporte dos casais das 
Ilhas para o Brasil; e o quinto de Cristiano Stocqueler, solicitando certidão do 
escrivão do tesoureiro da Junta dos Três Estados, Francisco de Abreu Bernardes, 
relativa à cobrança dos restos de um juro de Manuel Toscano de Vasconcelos, 
devedor de Antônio Rodrigues Pimenta. 
Anexo: carta. 
Obs.: sobre este Cristiano Stocqueler do 5º requerimento ver AHU_ACL_CU_003, 
Cx. 20, D. 1768. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 23. 
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24-  ���� [ant. 1754, Março, 14] – [ant. 1754, Junho, 18] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. José], sendo o primeiro de Maria Teresa de Jesus, 
sobrinha do cirurgião Antônio de Matos Freire, que fora servir na demarcação dos 
confins [da América Portuguesa], solicitando ser incluída da folha das famílias do 
Conselho Ultramarino; o segundo, de D. Sebastiana Luísa Barbosa, que tendo 
entregue ao tesoureiro José miguel Licete oito contos de reis a juro de quatro por 
centro, solicitava o seu assentamento em folha do Conselho, na forma do estilo; o 
terceiro, do bacharel Manuel Correia Mesquita Barba, que tendo servido os lugares 
de juiz-de-fora da Bahia, provedor de Lamego e corregedor da comarca do Porto, 
pretendia um lugar na Relação do Porto; e o quarto, do desembargador Antônio da 
Costa Freire, para se passar padrão de juro ao morgado de Oliveira, Antônio de 
Saldanha e Oliveira, pela subrogação da quinta dos Moxetes, sita no lugar do 
Graínho, na vila de Santarém.  
Anexos: requerimentos, certidões, instrumento de procuração, carta, ofício, aviso e 
instrumento de subrogação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 24. 
 

25-  1754, Maio, 16, Lisboa 
CARTA do [cavaleiro professo na Ordem de Cristo, escrivão e proprietário das 
receitas do tesoureiro e executoria do Tribunal do Conselho Ultramarino], Luís 
Gomes Leitão, ao rei [D. José], sobre as despesas carregadas num livro que 
examinou. 
Anexo: carta. 
Obs.: incluído despacho do mesmo escrivão, sobre propinas de contratos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 25. 
 

26-  [post. 1754, Julho, 20] 
RELAÇÃO do confisco que se fez ao marquês de Ensenada, [Zenón de 
Somodevilla y Bengochea]. 
Obs.: a data refere-se à prisão do marquês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 26. 
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27-  [ant. 1754, Agosto, 3] – [ant. 1754, Setembro, 12] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. José], sendo o primeiro de D. Constança de 
Portugal, como administradora da pessoa e bens de seu marido, Antônio de 
Saldanha, morgado de Oliveira, para se lhe fazer assento de padrão de juro, pela 
subrogação da quinta de Moxetes, [em Santarém]; o segundo, de Antônio de 
Rocha, para ser pago do aluguel de umas casas localizadas no beco da Rocha, em 
Lisboa, onde por ordem do Conselho Ultramarino se haviam recolhidos as armas 
dos soldados da América; o terceiro, de Antônio Soares de Mendonça, solicitando 
satisfação de dois anos de rendimento de um armazém do conde de São Miguel, 
[Tomás José Botelho de Távora]; o quarto, do almirante do Reino, conde de 
Resende, [D. Antônio José de Castro], solicitando o assentamento de um juro de 
cinco mil cruzados; o quinto, de D. Antônia Pedrosa, para se reformar uma 
consulta relativa à satisfação dos serviços do seu marido, capitão Francisco de 
Abreu; e o sexto, do provedor do Hospital Real de Nossa Senhora da Luz, para se 
lhe mandar fazer o assento de um juro.  
Anexos: cartas e requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 27. 
 

28-  [ant. 1754, Setembro, 27] – [ant. 1754, Novembro, 13] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. José], sendo o primeiro de Antônio Vicente da 
Silva, livreiro do Conselho da Fazenda, no impedimento, do livreiro da Casa Real, 
Pedro Vilela, solicitando a mercê de passar a fazer os livros do Conselho 
Ultramarino; o segundo, de Mariana Paliart e filhos, solicitando a obtenção de 
mandado de cobrança da renda de um armazém do conde de São Miguel, [Tomás 
José Botelho de Távora], que também é objeto de requerimento de Antônio Soares 
de Mendonça; o terceiro, de Antônio Joaquim de Paços de Figueiroa, 
administrador do vínculo instituído por Manuel de Paços Dias, para que se lhe 
faça o assento de um padrão de juros; o quarto, do bacharel Antônio José da Rocha 
Vila Verde, solicitando a devolução do traslado das suas cartas de formatura, que 
se encontrava na secretaria do Conselho Ultramarino; o quinto, do presbítero 
Bernardino de Sena, rogando a fiança correspondente à viagem que fizera como 
capelão do navio “Nossa Senhora da Piedade e São José Almas”, sob o comando de 
Vitorino da Costa; e o sexto, do visconde de Mesquitela [e barão da Ilha Grande de 
Joanes], [Luís de Sousa de Macedo], para que se lhe faça o assento de um padrão 
de juros de três mil cruzados cada ano. 
Anexos: requerimentos, cartas e certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 28. 
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29-  ���� 1754, Novembro, 30, Lisboa 
OFÍCIO do [conservador dos moedeiros da Casa da Moeda da Bahia], 
desembargador Luís da Cunha Varela, para o capitão-mor [e secretário do Estado 
do Brasil], José Pires de Carvalho [Cavalcanti e Albuquerque], dando conta da sua 
viagem para a Corte, com o Conde de Atouguia, [D. Luís Peregrino de Ataíde], e 
da forma como o monarca recebeu o antigo vice-rei, logo na noite da sua chegada. 
Obs.: para Luís da Cunha Varela, ver AHU_ACL_CU_005, Cx. 107, D. 8352, e Cx. 
108, D. 8423; para José Pires de Carvalho, AHU_ACL_CU_005, Cx. 108, D. 8423. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 29. 
 

30-  1755, Julho, 20-22, [Lisboa] 
AVISOS (2) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça 
Corte Real, ao [capitão] José Rollen Wandreque, sendo o primeiro para ordenar 
exercícios de manobra e pilotagem na sua fragata; e o segundo, para sondar a barra 
do [Tejo] da parte da Torre do Bugio, por haver notícia de dificuldade de entrada 
de navios nesse ponto.  
Obs.: sobre José Rolen Van Dek (Van Drake) ver também AHU_CU_Reino, Cx. 356, 
pasta 29. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 30. 
 

31-  [post. 1755, Outubro, 14] 
LISTA elaborada pelo [escrivão da Câmara Real], Antônio Luís Sinel de Cordes, 
relacionando as petições que se deram ao rei [D. José] na audiência de 14 de 
Outubro de 1755, e por sua ordem foram remetidas ao Conselho Ultramarino. 
Obs.: refere Eugênio de Morais Rego, Silveste Luís e José Francisco de Sousa 
Machado, sobre os quais se podem colher elementos em AHU_ACL_CU_011, Cx. 
62, Doc. 20 (requerimento), AHU_ACL_CU_003, Cx. 15, D. 1301 (requerimento), e 
AHU_ACL_CU_021, Cx. 3, D. 175 (descendência), respectivamente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 31. 
 

32-  [ant. 1756, Maio, 28] – [ant. 1757, Maio, 25] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. José], sendo o primeiro do porteiro da Câmara do 
número de Sua Majestade e cavaleiro da Ordem de Cristo, Bento Falcão da Frota, 
solicitando ser despachado para servir de porteiro no Conselho Ultramarino, no 
impedimento de qualquer um dos seus dois porteiros; o segundo, de Domingos 
Jorge Pereira, solicitando receber pagamento por panos de linho para [uniformes] 
militares; o terceiro, de Diogo Baracho Correia de Abreu, filho de Gabriel de Faria 
Baracho, para que se lhe passe padrão de juros; e o quarto, do desembargador 
Diogo Rangel de Almeida Castelo Branco, como herdeiro de seu tio, o 
desembargador Manuel de Almeida de Carvalho, para se lhe lavrar apostila 
relativa a padrão de juros de noventa e seis mil reis cada ano.  
Anexos: certidão e provisão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 32. 
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33-  ���� [post. 1756, Maio], [Salvador] 
SOBRESCRITO de correspondência do [desembargador da Relação da Bahia] 
Sebastião Francisco Manuel para o conselheiro [do Conselho de Estado] e 
secretário de Estado dos Negócios do Reino [e Mercês], Sebastião José de Carvalho 
e Melo. 
Obs.: a data indicada é a da nomeação de Sebastião José de Carvalho e Melo para 
secretário de Estado do Reino e Mercês. Tem lacre armoriado [da Relação da 
Bahia?]. Sobre Sebastião Francisco Manuel, ver PT-TT-RGM/05/108662, de 3 de 
Fevereiro de 1755, e Stuart Schwartz, Sovereignity and society in Colonial Brazil, p. 
395. Correspondência entre estes dois personagens existe em AHU_ACL_CU_005, 
D. 10434, 10448-49, 10456, 10463 e 10766.  
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 33. 
 

34-  [1756, Julho, 23] – [1756, Agosto, 17], Vila Viçosa, Alter do Chão, Moura 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça 
Corte Real, sendo o primeiro dos ministros da Real Capela, Antônio de Sousa da 
Silva, Francisco de Campos Vaqueiro e Francisco Gil Badegão, reclamando do 
atraso dos pagamentos do Almoxarifado; o segundo, de João [Pedro] Fernandes, 
sobre despesas de serviços prestados à Casa Real; e o terceiro, de João de Melo 
Lobo [Freire], solicitando promoção ao posto de major do Cais.  
Obs.: o destinatário do terceiro ofício depreende-se do contexto e da forma de 
tratamento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 34. 
 

35-  1757, Janeiro, [Lisboa] 
INFORMAÇÃO do [Conselho Ultramarino] dos serviços dos alferes Nicolau 
Antônio de Almada Pacheco, ao longo de dezenove anos, sete meses e dezessete 
dias, contados de 11 de Julho de 1735 a 10 de Abril de 1755. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 35. 
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36-  ���� [ant. 1758, Janeiro, 12] – [ant. 1758, Maio, 9] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. José], sendo o primeiro do proprietário do ofício 
de porteiro da Casa da Moeda de Lisboa, Joaquim Valério de Abreu, solicitando 
ajuda de custo pelo atendimento prestado ao tesoureiro do Conselho Ultramarino, 
em virtude do cofre desse tribunal se achar recolhido à sua guarda; o segundo, de 
Josefa Maria da Encarnação, viúva de Manuel Borges Vogado, solicitando o 
pagamento dos juros de um padrão da herança do seu marido; o terceiro, do 
antigo escrivão das fragatas da Real Coroa, Luís Lopes da Costa, solicitando o 
levantamento da proibição de passar para América, a cobrança de dívidas que 
tinha pendente no Rio de Janeiro e em Minas Gerais; o quarto, de Antônia Josefa, 
filha de Luís dos Reis e neta Antônio dos Reis e Sebastiana Pereira, solicitando 
licença para mandar citar o seu tio, fiel dos armazéns [do Conselho Ultramarino], 
Antônio dos Reis, para dar conta das despesas que ele realizara como 
testemanteiro da dita Sebastiana Pereira; e o quinto, de José Francisco, solicitando 
que o escrivão do Conselho Ultramarino, Luís Gomes Leitão, passe recibo da 
quantia paga pelo rendimento das casas em que vivia, no pátio de Fernando José 
da Gama, [em Lisboa]. 
Anexos: ofício, aviso e carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 36. 
 

37-  1758, Maio, 1, Lisboa 
MEMÓRIA do [Ministro dos Países Baixos em Lisboa], Bosc de La Calmette, sobre 
a dívida do príncipe D. Manuel ao Conde de Nostits [ou Nostitz].  
Obs.: em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 37. 
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38-  1758, Maio, 13 – 1759, Dezembro, 4, Porto, Botica de São Bento [?] 
CARTAS particulares (7) ao [familiar do desembargador José Mascarenhas 
Pacheco Coelho de Melo], Jacinto José Vicente da Silveira, sendo a primeira de José 
de Pinho e Sousa, dando notícia do embarque de móveis no iate “Nossa Senhora 
da Conceição”, do mestre José de Barros; a segunda, de Manuel José da Fonseca, 
com informações sobre a ocupação de pontos de venda na Ribeira, referindo 
também o rumor da nomeação de José Mascarenhas como enviado do rei de 
Portugal para a Rússia; a terceira, de José Vieira Torres, pedindo notícias sobre o 
embarque do mesmo senhor; a quarta, de frei Antônio de Santa Ana [Siqueira?], 
relativa a um acerto de contas; a quinta, de José Antônio de Morais, informando o 
preço de uns livros; a sexta, de Bernardo [Inácio?] Henriques de Mesquita, 
solicitando o pagamento por uma escrita que fizera; e a sétima, de frei João de 
Santa Ana, encaminhando um embrulho, para transporte na arca de Jacinto José 
Vicente da Silveira.  
Anexo: lembrete. 
Obs.: do desembargador José Mascarenhas Pacheco Coelho de Melo foi enviado ao 
Brasil como juiz executor da Bula da Cruzada em meados de 1758. Para outra carta 
endereçada por frei João de Santa Ana a Jacinto José Vicente da Silveira, ver 
AHU_CU_011, Cx. 74, D. 49. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 38. 
 

39-  1758, Julho, 27 – 1759, Novembro, 21, [Lisboa] 
AVISOS (3), sendo o primeiro de D. Manuel de Andrade Moreira, em nome do 
infante D. Manuel, ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre Metelo 
de Sousa e Meneses, sobre a necessidade de tomar providências para satisfazer as 
dívidas da Casa de Sua Alteza; o segundo, de D. Luís de Portugal, em nome do 
mesmo infante, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real, reclamando os recursos necessários para a manutenção do 
mesmo senhor; o terceiro, do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra], D. Luís da Cunha [Manuel], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], 
Alexandre Metelo de Sousa e Meneses, ordenando a suspensão dos despachos do 
referido conselho, em virtude da morte da rainha de Espanha, [D. Maria Bárbara]; 
e ESCRITO do [capitão-general das Armadas Reais e galeões], D. João [da 
Bemposta], ao [capitão] José Rollen Van Dek, encaminhando-lhe carta de prego do 
rei [D. José].  
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 39. 
 

40-  1759, Outubro, 4, Lisboa 
DECLARAÇÃO do moço fidalgo da Casa Real, Antônio da Silva Freire, para se 
fazer assentamento na folha da tesouraria do Conselho Ultramarino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 40. 
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41-  1761, [Nápoles] 
CONSULTAS (2 cópias) e MEMÓRIA (cópia) sobre a Inquisição e o Bispo de 
Sarno.  
Obs.: em italiano. Num único caderno, estando a memória, aparentemente, 
incompleta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 41. 
 

42-  [post. 1764, Dezembro] 
TRATADO (extrato) assinado em Nápoles entre a imperatiz [Maria Teresa de 
Áustria] e o rei de Espanha [Carlos III]. 
Obs.: em francês. Datado pela referência a Aires de Sá e Melo como embaixador de 
Portugal em Madri. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 42. 
 

43-  1771, Setembro, 25, Lisboa 
OFÍCIO do [desembargador] Manuel Nicolau Esteves Negrão ao [secretário de 
Estado do Reino e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e 
Melo], encaminhado informações referentes a um corsário mouro. 
Anexo: autos de diligência, de perguntas e devassa 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 43. 
 

44-  ���� [post. 1772, Dezembro, 5] 
INFORMAÇÃO sobre a estrutura da Junta da Fazenda do Rio de Janeiro e seus 
integrantes. 
Obs.: datada a partir de AHU_CU_017, Cx. 95, D. 8204, onde há referência a 
Francisco José Brandão, como provedor da Fazenda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 44. 
 

45-  ���� [1777 – 1834] 
LEMBRETES (3), sendo o primeiro sobre o soldo do chefe de divisão Salvador José 
Torres; o segundo, referindo aos títulos e cargos do desembargador José de 
Oliveira Pinto Botelho Mosquera, chanceler da Casa da Suplicação do Brasil; e o 
terceiro, relativo a emolumentos de uma secretaria. 
Obs.: encontra-se também, neste conjunto, uma folha em branco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 45. 
 

46-  ���� [1780, Abril, 20], Lisboa 
MEMÓRIA (cópia) da [Junta da Administração da Companhia Geral de 
Pernambuco e Paraíba, em resposta a representações das câmaras locais], 
especificamente a respeito do preço das fazendas introduzidas pela dita 
companhia. 
Obs.: ver anexos da carta de Lisboa, 20 de Abril de 1780, AHU_CU_015, Cx. 136, D. 
10156. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 46. 
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47-  1785, Agosto, 19 – [ca. 1793, Agosto], Mogador 
OFÍCIO de Elihao Levy [?] ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo [e Castro], propondo os termos gerais de um acordo relativo à 
atividade de corsários argelinos; e ESCRITO informando o motivo da deslocação 
do [cônsul-geral] Manuel de Pontes, de Marrocos a Lisboa. 
Anexo: escrito (tradução?). Obs.: ofício em espanhol; escrito em árabe. Na capilha 
do primeiro documento, a classificação "Reino" vem riscada e subtituída por 
"Norte de África". 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 47. 
 

48-  1788, Maio, 29 – Dezembro, 14, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sendo o primeiro do marquês de Penalva, [Manuel Teles da Silva?], 
solicitando confirmação de licença concedida a D. Francisco Xavier da Costa para 
fazer cortes de mato e de lenhas nos terrenos de Pancas; o segundo, do 
desembargador superintendente geral dos contrabandos, Antônio Joaquim de Pina 
Manique, sobre a eventual implicação do embaixador francês em Lisboa, Monsieur 
de Bombelles, no contrabando de cortes de fazenda pomovido por um alfaiate 
chamado Laborde; e o terceiro, do mesmo magistrado, sobre a visita a nau [Belém] 
ancorada [no Tejo].  
Anexos: ofícios e memória. Obs.: um dos ofícios anexos e a memória estão em 
francês. O destinatário do segundo ofício depreende-se da forma de tratamento e 
do contexto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 48. 
 

49-  1788, Julho, 4 – Novembro, 26, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do guarda-mor e provedor da Saúde do porto de Belém, Francisco 
Joaquim Soares Brandão, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], sendo o primeiro para dar conta da chegada do navio 
francês “Amável Felicidade”, capitaneado por João de Tellier, e toda a sua carga; o 
segundo, informando o procedimento a observar na recepção de seda em rama e lã 
de camelo; o terceiro, sobre a chegada do navio dinamarquês “Esperança”, do 
capitão Hense Jansen Yordt; e o quarto, sobre a inspeção realizada à fragata de 
guerra portuguesa “Tritão”, capitaneada por Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, e 
oriunda de Gibraltar. 
Anexos: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 49. 
 

50-  [post. 1789] 
SOBRESCRITOS (2) dirigidos ao Cardeal Stefano Borgia, em Roma. 
Obs.: a data é a da concessão da dignidade de cardeal a Stefano Borgia. Ambos têm 
lacres. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 50. 
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51-  ���� [post. 1796, Setembro, 13] – [post. 1798, Novembro, 1] 
REQUERIMENTOS (2) à rainha [D. Maria I], sendo o primeiro do sargento do 
regimento da praça de Setúbal, João Pedro de Sena, solicitando promoção a alferes 
de um dos regimentos do Brasil ou das Ilhas; e o segundo, do furriel da companhia 
de granadeiros, do regimento de infantaria de Monção do Quartel em Viana, 
Vicente José, rogando despacho de alferes em um dos regimentos do Brasil.  
Anexos: atestados. 
Obs.: com selos armoriados do tenente-coronel Eusébio Mourão Garcês Palha (mal 
definido) e do coronel Nicolau Joaquim de Cariá. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 51. 
 

52-  [1798, Junho] – [1798, Dezembro, 24] 
MAPAS de despesas (2) e RECIBO relativos ao [enviado extraordinário e ministro 
plenipotenciário de Portugal em Londres], D. João de Almeida de Melo e Castro. 
Obs.: os mapas de despesas estão em inglês; o recibo, em francês. Ver também Cx. 
23, pasta 28, e Cx. 355, pasta 15. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 52. 
 

53-  1800, Julho, 1-4 
RECIBOS (2) de cartas da Secretaria de Estado [da Marinha e do Ultramar], sendo 
o primeiro subscrito pelo 1º tenente e comandante José da Trindade, a bordo do 
correio marítimo “Príncipe Real”, e o segundo pelo segundo tenente e comandante 
Joaquim Gomes da Rocha, a bordo do correio marítimo “Gavião”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 53. 
 

54-  [ca. 1800] – [post. 1809] 
REQUERIMENTOS (4), sendo os três primeiros ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar, visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses], 
respectivamente da viúva Ana Josefa, solicitando o despacho de requerimento do 
seu filho, soldado da quarta companhia da artilharia da primeira divisão da Real 
Brigada; do voluntário, José Teodoro da Costa Chaves, para ser embarcado na 
escuna “Furão”, onde se achava o seu pai, Antônio da Costa Chaves, segundo 
comandante; e de um conjunto de presos sentenciados para o Ultramar, solicitando 
condução para o Presídio da Trafaria; e o quarto, do [negociante] Pedro Zignago, 
solicitando que a porção de cem quintais de linho cânamo, que proximamente iria 
entregar na Real Cordoria, pudesse ser recebida como pagamento de uma porção 
de algodão rematada na Casa da Índia. 
Anexos: atestados e lembrete.  
Obs.: três dos requerimentos não têm data. A classificação realizou-se de acordo 
com o tipo de papel, as marcas de água, a caligrafia dos intervenientes, o último 
tem despacho à lápis de D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 54. 
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55-  1801, Setembro, 16, Lisboa 
INFORMAÇÃO do chefe de esquadra Paulo José da Silva, sobre a conduta dos 
oficiais da guarnição da nau “Princesa da Beira”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 55. 
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56-  ���� [post. 1802, Dezembro, 17] – [ant. 1807, Novembro, 26] 
REQUERIMENTOS (15) ao príncipe regente, [D. João], sendo o primeiro de 
Antônio Eulálio da Rocha Brandão, solicitando segunda consulta dos serviços de 
seu pai, Manuel da Rocha Brandão; o segundo, de Antônio José do Espírito Santo 
da Silva de Vasconcelos, solicitando o posto de segundo tenente da Armada Real 
da Marinha, em atenção aos serviços de seu pai, Narciso José da Silva; o terceiro, 
do cirurgião-mor da Armada e primeiro cirurgião e lente do Hospital Militar da 
Marinha, Teodoro Ferreira de Aguiar, [natural do Rio de Janeiro], para lhe serem 
pagos soldos em atraso; o quarto, de João Batista Vieira Godinho, solicitando a 
mercê da propriedade do ofício de escrivão da provedoria das fazendas dos 
defuntos e ausentes, capelas e resíduos da comarca de Vila Rica do Ouro Preto, que 
fora de seu avô, o sargento-mor Gabriel Fernandes Aleixo; o quinto, de Tomás de 
Vila Nova de Sousa, preso no presídio de São Julião da Barra, solicitando 
transferência para a Cordoria Real, onde mais facilmente poderia acompanhar a 
demanda que mantinha com o seu pai, Manuel de Sousa, pela herança de sua mãe; 
o sexto, do mestre do ofício de sapateiro, José Antônio, solicitando que o seu filho 
Joaquim José, oficial do mesmo ofício, seja escuso do Real Serviço; o sétimo, de 
Joana Tomásia Nobre, mulher de Pedro Alves da Silva, ausente no Brasil, 
solicitando que o seu filho Júlo César, tambor no regimento da Marinha, seja preso 
na Cordoria; o oitavo, do sargento de mar e guerra Antônio Rafael da Cunha 
Cabral, empregado como oficial supranumerário da secretaria do Conselho do 
Almirantado, solicitando promoção a segundo tenente; o nono, do tenente-coronel 
do regimento de Infantaria nº décimo quarto, Alexandre Magno de Oliveira, 
requerendo o despacho de seu filho, João Travassos de Oliveira, na qualidade de 
oficial, para um dos domínios ultramarinos; o décimo, do antigo comissário 
Alberto Dornelas, para ser empregado na Real Junta da Fazenda; o décimo 
primeiro, do almoxarife dos Armazéns de Guiné e Índia, Vicente Ferreira Duarte, 
solicitando um aumento do seu ordenado; o décimo segundo, de Antônio Luís 
Torres e outros seus companheiros estabelecidos com lojas de mercearia e casas de 
pasto, onde se costumava dar crédito de sustento a operários que trabalhavam no 
Arsenal Real da Marinha, para serem pagos das comedorias de que eram credores; 
o décimo terceiro, de Antônio Verdias, sentenciado por haver andado à pancada 
com um preto, que por isso morrera, solicitando perdão do resto da pena que lhe 
faltava cumprir; o décimo quarto, do merceeiro Tomás Caetano, assistente no Vale 
de Santo Antônio, solicitando a suspensão da ordem mandada executar pelo 
corregedor do bairro de Alfama, para sair das casas que ocupava; e o décimo 
quinto, do cabo de esquadra da quinta companhia do regimento de Artilharia nº 
quatro, Antônio Joaquim Alves, solicitando continuar a servir na primeira Divisão 
da Brigada da Marinha, de forma a ter melhores condições para ultimar os seus 
estudos na Real Academia da Marinha. 
Anexos: lembretes, requerimentos, atestados, certidão. 
Obs.: alguns documentos sem data vão incluídos nesta pasta, pela semelhança das 
marcas de água, pelas caligrafias dos intervenientes e pelas notas marginais a lápis 
(com referência a anos específicos), que parecem indicar a pertença a maços 
anteriormente arrumados por ordem conológica. Para o quarto requerimento, ver 
também CU_ACL_CU_011, Cx. 174, Nº 32 (ou 12970). 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 56. 
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57-  [post. 1807, Abril, 21] 
RELAÇÃO de ordens e ofícios despachos pelos navios Rainha dos Anjos e 
Conceição. 
Obs.: incompleta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 57. 
 

58-  ���� [ant. 1808, Fevereiro, 5] – [1814, Março, 26] 
REQUERIMENTOS (6) ao príncipe regente, [D. João], sendo o primeiro de Elias 
Anacleto de Sousa Vilar, natural do Brasil, solicitando a entrega dos serviços que 
se achavam decretados em Portugal, para poder ausentar-se para a sua pátria; o 
segundo, dos partidistas do Colégio dos Nobres, solicitando o pagamento das 
importâncias que tinham em atraso; o terceiro, dos presos das galés empregados 
no fornecimento de água às cadeias do Limoeiro e do Castelo, para terem direito a 
uma pequena porção de pão e biscoito; o quarto, de monsenhor Manuel Pedro 
Sinel de Cordes, como tutor de seu sobrinho José Maria Sinel de Cordes, filho 
primogênito de Baltasar Antônio Sinel de Cordes, para se lhe passar apostila de 
padrão de juros; o quinto, de D. Maria Bárbara Joaquina Teixeira, viúva do 
desembargador Luís de Moura Furtado, solicitando segunda via do alvará 
expedido para seus filhos, João Lázaro Furtado, Domingos José Furtado, Luís de 
Moura Furtado, D. Ana Justina Furtado e D. Maria Carmo Furtado; e o sexto, do 
proprietário e carregador do navio português “Henriqueta”, Joaquim Luís Orcese, 
solicitando licença para seguir para Bordéus sem esperar por comboio. 
Anexos: certidão, lembretes e carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 58. 
 

59-  ����[post. 1812, Maio, 13] 
RELAÇÃO dos trastes [sic] do [antigo governador de São Paulo], Antônio Manuel 
de Melo e Castro e Mendonça. 
Obs.: m. est., aparentemente sem prejuízo do texto. A data referida é a da morte do 
ex-governador, que exerceu o seu cargo de 1797 a 1802. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 59. 
 

60-  1815, Julho, 4, Lisboa 
CARTA (cópia) dos governadores do Reino, marquês de Borba, [Fernando Maria 
de Sousa Coutinho Castelo Branco e Meneses], Principal de Sousa, [D. José 
Antônio de Meneses Coutinho], e D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho, ao príncipe 
regente, [D. João], propondo José Antônio Teixeira Lobo para o cargo de contador 
geral da Marinha, no lugar de Antônio Félix da Fonseca, promovido a intendente 
dos Armazéns da Guiné, Índia e Armadas. 
Obs.: lembrete e folha de guarda incluídos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 60. 
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61-  1819, Fevereiro, 21, [Lisboa] 
RELAÇÃO (cópia) das depesas da Secretaria de Estado da Marinha nos meses de 
Julho, Agosto e Setembro do ano de 1819.  
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 61. 
 

62-  [ant. 1820] 
LISTAS (2), sendo a primeira dos membros do estado-maior e da secretaria [da 
Marinha]; e a segunda, de várias despesas diárias, com referências ao pagamento 
de índios, pretos e mulatos.  
Obs.: datadas pelas dimensões do papel e pelas marcas de água. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 62. 
 

63-  [ant. 1820] 
REQUERIMENTOS (2) [a um secretário de Estado], sendo o primeiro de Domingos 
Francisco da Rosa, solicitando ser pago dos créditos que, por indicação do 
provedor dos Armazéns, adiantara a carpinteiros, calafates e mais oficiais da Real 
Fábrica da Ribeira das Naus; e o segundo de Antônio Vaz de Araújo, oferecendo-se 
para responder a todas as dúvidas que subsistissem no processo de averiguação 
dos seus atos como governador [de uma praça não nomeada]. 
Anexo: relação.  
Obs.: datadas pelas dimensões do papel e pelas marcas d’água. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 63. 
 

64-  1820, Novembro, 17, Lisboa 
CARTA do [serventuário do ofício de secretário do Conselho Ultramarino], Felipe 
José Stocqueler, ao rei [D. João VI], sobre o assentamento de um padrão de juro que 
Dionísio Andrônico de Barros e Vasconcelos herdara de seu pai, [o cientista] José 
Joaquim de Barros e Vasconcelos. 
Anexos: requerimentos, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 64. 
 

65-  [post. 1820] 
SOBRESCRITOS (3) endereçados aos lentes da Academia Real da Marinha, à Mesa 
do Desembargo do Paço e ao Conselho Ultramarino. 
Obs.: datados a partir de sobrescrito semelhante existente em AHU_CU_Reino, Cx. 
350. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 65. 
 

66-  1821, Janeiro, 26, [Lisboa] 
RECIBO por que D. Francisca Inácia da Conceição Borcher reconhece a entrega de 
um requerimento relativo a metade de uma ajuda de custo conferida pelo 
Conselho Ultramarino a Frederico Otávio Borcher, seu falecido marido. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 66. 
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67-  [ant. 1821, Fevereiro, 27] – 1825, Fevereiro, 10, Lisboa 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], sendo o primeiro de Francisco 
Guilherme da Silva Coutinho, tutor provisionário de D. Antônia Rita [Bresane] 
Leite, sua prima, solicitando a reforma de uma consulta, que o Conselho 
Ultramarino fizera há mais de dois anos, sobre o levantamento do embargo 
existente em duas quantias de dinheiro; e o segundo, do oficial carpinteiro Antônio 
dos Santos, solicitando o cargo de aparelhador do Arsenal da Marinha, que vagara 
por morte de João da Silva Braga. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 67. 
 

68-  ���� 1821, Setembro, 26 – 1822, Junho, 18, Rio de Janeiro, Lisboa 
CARTAS PATENTES (2) do rei D. João VI, reformando, a primeira, o capitão de 
mar e guerra da Armada Real, Salvador José Torres, no posto de chefe de divisão; e 
a segunda, promovendo o primeiro tenente da Armada Nacional e Real, Bento José 
Cardoso, ao posto de capitão-tenente da mesma Armada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 68. 
 

69-  ���� [1821, Outubro, 30] – [1822, Julho, 27], [Lisboa], Queluz 
PORTARIAS (3 cópias), sendo a primeira e a terceira do secretário das Cortes 
Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, João Batista Felgueiras, ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Joaquim José Monteiro Torres, sobre 
os vencimentos dos oficiais e empregados da Marinha vindos do Rio de Janeiro; a 
segunda, do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Inácio da Costa 
Quintela, ao Conselho do Almirantado, encaminhando uma ordem das Cortes, 
proibindo a consulta e o provimento dos lugares que vagarem em quaisquer 
repartições públicas, salvo em caso de reconhecida necessidade; e a terceira, do 
secretário das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, João Batista 
Felgueiras, ao [secretário de Estado interino da Marinha], Cândido José Xavier, 
para que se fizesse o pagamento dos serviços prestados, ao chefe de divisão e 
comandante das galeotas, João Antônio Salgado, bem como aos primeiros tenentes 
Antônio Gregório de Freitas e Lourenço do Ó, que haviam acompanhado o rei, D. 
João VI, na sua viagem para Lisboa. 
OFÍCIO (cópia) do [secretário de Estado dos Negócios do Reino], Filipe Ferreira de 
Araújo e Castro, ao [secretário de Estado interino da Marinha], Cândido José 
Xavier, comunicando que tanto no caso do 1º tenente da Armada Nacional, Bento 
José de Abreu e Silva, como no de todos os outros oficiais da Armada que 
requeressem condecorações, se procedesse à prévia verificação dos seus serviços, 
merecimentos e circunstâncias pela competente Secretaria de Estado. 
Obs.:Encontram-se arrumados nesta pasta um ofício (cópia) e dois lembretes com 
referência à construção de uma fragata no Pará. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 69. 
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70-  ���� 1822, Janeiro, 7 – Dezembro, 30, [Lisboa] 
OFÍCIOS (14) do [oficial-mor da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], 
Manuel José Maria da Costa e Sá, aos [secretários de estado Joaquim José Monteiro 
Torres, Inácio da Costa Quintela e Cândido José Xavier], encaminhando portarias, 
decretos e outros papéis de serviço, sendo alguns relativos ao Brasil.  
Anexos: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 70. 
 

71-  ���� 1822, Janeiro, 31 – Setembro, 2, Queluz 
PASSAPORTES (5) subscritos pelo secretário de Estado da Marinha, Inácio da 
Costa Quintela ou pelo encarregado do mesmo ministério, Cândido José Xavier, 
sendo o primeiro para o capitão de infantaria José Antônio Vale Silva, destinado à 
Ilha da Madeira; o segundo, para o sargento-mor de infantaria, nomeado 
governador das armas da província do Piauí, João José da Cunha Fidée, com 
destino ao Maranhão; o terceiro, para o criado do sargento-mor graduado Manuel 
Leite Pereira, José Maria, com destino a Angra; o quarto, para o bacharel Serafim 
Girão Rodrigues de Almeida, nomeado juiz de fora da Vila da Praia, na Ilha 
Terceira; e o quinto, para o desembargador Antônio Maria Carneiro e Sá, que se 
destinava à Bahia. 
Obs.: manuscritos sobre formulários impressos, sendo três com selos do Reino 
Unido. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 71. 
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72-  ���� [ant. 1822, Março, 22] – [ant. 1822, Outubro, 23] 
REQUERIMENTOS (13) ao rei [D. João VI], sendo o primeiro de Antônia Catarina 
e Ana Epifânia, solteiras e de menor idade, solicitando confirmação de dívida que 
o Conselho Ultramarino teria com seus pais, Antônio Francisco da Silva e Ana 
Inácia da Cunha; o segundo, do solicitador do mesmo tribunal, Francisco Teixeira 
de Morais, para ser analisado o assento de determinadas quantias, em obediência a 
acórdão proferido em autos de execução do Juízo das Dívidas; o terceiro, de Carlos 
Vicente Gonçalves de Ornelas, solicitando certidão de despacho, proferido em 
requerimento anterior; o quarto, de Josefa Vicência das Neves e seus filhos, 
requerendo a habilitação como herdeiros de Manuel José das Neves, falecido na 
vila de Santos, capitania de São Paulo; o quinto, de João Valério do Lago, 
solicitando a entrega de documentos que juntara a um pedido de confirmação de 
sesmaria no Brasil; o sexto, de Antônia Catarina e sua irmã, pedindo certidão de 
requerimento anterior; o sétimo, de João Antônio Rodrigues de Sousa, da vila de 
Torres Novas, solicitando uma certidão do que se lhe deve de juros de padrão; o 
oitavo, de D. Antônia Prudência e Vasconcelos, solicitando certidão de 
assentamento de juros; o nono, de José Pereira Dutra e Joaquim Pereira Dutra, 
solicitando certidão do passaporte do brigue escuna “Bem Feliz”, de Patrício José 
Vasques, que recentemente fora ao Maranhão; o décimo, do almoxarife geral das 
fortalezas da Marinha e barra de Lisboa, José Joaquim Real, para que se lhe passe 
certidão do teor de um aviso ou portaria; o décimo primeiro, do desembargador do 
Paço José Joaquim Nabuco de Araújo, chanceler licenciado da Relação da Bahia, 
pedindo certidão do teor de uma portaria; o décimo segundo, de D. Ana Maria de 
Anunciação e Oliveira, viúva do capitão de fragata da Armada Nacional da 
Marinha e primeiro engenheiro construtor, Antônio Joaquim de Oliveira, 
solicitando atestado da boa conduta do seu marido; e o décimo terceiro, do 
escrivão da Marinha da cidade do Porto, João José Gonçalves, para obter certidão 
de decreto. 
Anexos: carta, requerimento, recibos, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 72. 
 

73-  1822, Abril, 16 – Novembro, 16, Queluz 
REQUERIMENTOS (5) de passaportes de embarcações, sendo o primeiro e o 
quarto relativos aos navios russos Medea de Uleaborg e Mentor, respectivamente; 
o segundo e o terceiro, aos navios dinamarqueses Conjunctur e Boletta Mario; e o 
quinto, ao navio prussiano São Petrus. 
Obs.: todos selados; dois sobre formulários impressos. Todos têm despachos em 
forma de portarias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 73. 
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74-  ���� 1822, Julho, 11-17, Queluz 
DECRETO (impresso) do rei [D. João VI], dando conhecimento de ordem para se 
mandar proceder aos reparos necessários nas igrejas paroquiais do Reino Unido de 
Portugal, Brasil e Algarves;  
CARTA DE LEI (impressa) do rei [D. João VI], mandando executar o decreto das 
Cortes que regulava os vencimentos dos oficiais miltares oriundos do Ultramar. 
Anexo: edital (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 74. 
 

75-  1822, Dezembro, 12, Lisboa 
BILHETE do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], 
Manuel José Maria da Costa e Sá, para se pagarem os novos direitos que se deviam 
a Antônio Francisco Flores, pelo serviço do lugar de piloto-mor da barra da Vila do 
Conde. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 75. 
 

76-  1822, Dezembro, 13-30, [Lisboa] 
PORTARIAS (2) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Inácio da Costa 
Quintela, ordenando que, o ajudante da Torre de Belém deixasse sair o navio 
austríaco Zanetto e o navio inglês Ambrook. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 76. 
 

77-  [ant. 1834, Lisboa] 
ESCRITOS (3) ao [deputado da Junta do Comércio], conselheiro Manuel José Maria 
da Costa e Sá, sendo o primeiro de Feliciano Rodrigues de Moura, em nome do 
[negociante] João Paulo Cordeiro, convidando-o para jantar; o segundo, de Manuel 
Ribeiro Guimarães, informando continuar em atraso o pagamento de dois meses e 
meio de soldo do capitão de brigada João Pinto de Carneiro; e o terceiro, de [João 
Paulo Cordeiro?], convidando-o outra vez para jantar. 
Obs.: o último está em mau estado, com algum prejuízo do texto. Manuel José 
Maria da Costa e Sá foi demitido em 1833, cf. a Grande Enciclopédia Portuguesa e 
Brasileira, e o Diccionario Bibliographico de Innocencio Francisco da Silva, t. 6º, pp. 
27-30. Para João Paulo Cordeiro, ver AHU_ACL_CU_035, Cx. 35, D. 2966, e 
AHU_ACL_CU_003, Cx. 46, D. 3774). Para João Pinto Carneiro, ver 
AHU_ACL_CU_017, Cx. 293, D. 20758. 
AHU_CU_Reino, Cx. 324, pasta 77. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 335 (1812 - 1846) 
N.º de pastas descritas: 25 
Assuntos: degredados e presos sentenciados a galé; montepio; tropas para a Bahia; junta da 
saúde pública; propriedades de ofícios; cobre da Inglaterra; pólvora, medicamentos para 
boticas; ferro para lastro de navios; órfãos aprendizes em oficinas do Arsenal; orçamentos 
para pagamento de oficiais no ultramar; pedidos de funcionários do Conselho Ultramarino. 
 
1-  ����1812, Julho, 16 – Agosto, 31, Lisboa 

OFÍCIOS (8) do intendente dos armazéns da Marinha, Antônio Félix da Fonseca 
ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho], o primeiro, sobre a 
paralisia que acometera o fiel do Forte de São Paulo, Antônio José Pereira, o que 
o impedia de continuar suas funções; o segundo, comunicando ter cumprido a 
ordem de entregar ao governador de armas da corte e província da Estremadura, 
tenente general D. Antônio Soares de Noronha, o soldado desertor da artilharia 
nacional que se achava preso, André de Brito; o terceiro, sobre dar-se baixa ao 
guarda do Presídio da Trafaria, Antônio Lopes, que se achava doente; o quarto e 
o oitavo, encaminhando o mapa dos presos sentenciados reclusos, na galé do 
Arsenal Real da Marinha; o quinto, sobre o requerimento de Vicência Scarnichia, 
mãe do falecido capitão-de-fragata Pascoal Scarnichia, que solicitava receber o 
montepio de seu filho; sexto, sobre o fornecimento de medicamentos à botica do 
bergantim “Boaventura”, que partia para o Rio de Janeiro; o sétimo, sobre o 
requerimento dos herdeiros de Francisca Joaquina de Azedo Botelho, viúva do 
capitão-de-mar-e-guerra Guilherme Galvês Botelho, que pretendiam receber uma 
quantia devida à sua avó. 
Anexo: ofício, aviso, mapas, requerimentos, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 1. 
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2-  ����1812, Setembro, 1 – Dezembro, 23, Lisboa 
OFÍCIOS (9) do intendente dos armazéns da Marinha, Antônio Félix da Fonseca, 
ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho], o primeiro, solicitando 
que o delegado físico-mor do Exército entregasse uma botica à fragata “Pérola” 
que iria partir brevemente; o segundo, sobre as providências a serem tomadas 
com a chegada de treze prisioneiros portugueses e dezessete prisioneiros de 
guerra ingleses; o terceiro, sobre a pretensão de Antônio José de Brito Malheiros 
de ser nomeado moço do armazém dos mantimentos, pois o seu titular se achava 
doente; o quarto, sobre o pagamento do cobre que viria da Inglaterra para o 
Arsenal Real da Marinha; o quinto, sobre o pagamento que tinha sido ordenado, 
desde o Rio de Janeiro, do montepio da viúva do chefe de divisão José Maria de 
Medeiros, Maria do Pilar de Almeida; o sexto, informando sobre o soldo e 
comedorias do primeiro piloto da fragata “Pérola”, Antônio Daniel Batista de 
Barros; o sétimo, sobre os pagamentos feitos a Luís Martins Farré; o oitavo, sobre 
o exame feito à conta do vice-cônsul português em Cadiz, Manuel Sousa 
Machado; o nono, sobre a queixa de José Maria e de outros presos da galé do 
Arsenal da Marinha de que não vinham recebendo fardamento. 
Anexo: ofícios, ofício (cópia), lembretes, requerimentos, informação de serviços, 
aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 2. 
 

3-  1812, Setembro, 25, Lisboa 
OFÍCIO do intendente dos armazéns da Marinha, Antônio Félix da Fonseca, ao 
[governador do Reino], marquês de Borba, [Fernando Maria de Sousa Coutinho 
Castelo Branco e Meneses], sobre a ordem para o corte de madeira no Pinhal do 
val de Zebro para as obras da ponte da Quinta do Alfeite. 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 3. 
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4-  1816, Janeiro, 10 – Setembro, 16, Lisboa 
OFÍCIOS (9) do intendente dos armazéns da Marinha, Antônio Félix da Fonseca, 
ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho], o primeiro, sobre a 
entrega de artilharia para a nau “Vasco da Gama” e para a fragata “Pérola”; o 
segundo, encaminhando o mapa do estado dos presos na galé do Arsenal Real da 
Marinha e o dos órfãos aprendizes do mesmo Arsenal; o terceiro, sobre o 
requerimento de Domingos Alves que pretendia ser admitido nos armazéns dos 
mantimentos; o quarto, solicitando que fosse ordenada a entrega da pólvora e 
espoleta ao almoxarifado dos armazéns; o quinto, participando que chegaria pelo 
navio inglês “Leon” o trem de artilharia para a nau “D. João VI”; o sexto, sobre o 
requerimento do anspeçada do regimento de infantaria nº. 1, Galdino José, 
solicitando o que lhe deviam da quantia que passara a receber desde que fora 
nomeado para segundo grumete da charrua “Tétis”; o sétimo, encaminhando a 
relação das madeiras remetidas do porto de São Pedro de Avieira; o oitavo, sobre 
o ofício que recebera de José Bonifácio de Andrada e Silva relativa ao lastro de 
ferro para a nau “D. João VI” e que já tinha sido remetido; o nono, encaminhando 
a relação dos presos na galé do Arsenal Real da Marinha.  
Anexo: mapas, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 4. 
 

5-  1816, Setembro, 18 – Outubro, 2, Lisboa 
OFÍCIOS (8) do intendente dos armazéns da Marinha, Antônio Félix da Fonseca 
ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho], o primeiro, solicitando 
ordens para que o Arsenal Real do Exército entregasse o trem de artilharia e 
pólvora para a fragata “Amazona” e para a canhoeira “Mosca”; o segundo, sobre 
a chegada de madeira e alcatrão trazidos pelo iate “Senhor do Resgate”; o 
terceiro, solicitando que fosse ordenado ao administrador geral da Alfândega 
Grande que entregasse as munições mandadas vir da Inglaterra no navio “Leon” 
para a nau “D. João VI”; o restante, sobre a chegada do ferro para o lastro da nau 
“D. João VI”. 
Anexo: relações, ofício (cópia), mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 5. 
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6-  1816, Outubro, 3-31, Lisboa 
OFÍCIOS (11) do intendente dos armazéns da Marinha, Antônio Félix da Fonseca 
ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho], o primeiro, 
encaminhando a relação da madeira recebida do porto São Martinho pelo iate do 
serviço do Arsenal Santo Antônio; o segundo e o terceiro, participando a chegada 
de barras de ferro de lastro vindas do porto da Barrinha; o quarto, encaminhando 
o mapa de presos na galé do Arsenal Real da Marinha; o quinto, encaminhando o 
recibo passado ao Arsenal real do Exército pelo fornecimento de pano azul; o 
sexto, sobre a solicitação de pensão por parte de Ana Rosa, viúva do empregado 
dos armazéns da Guiné, Índia e Armada, Manuel José Antunes; o sétimo, 
solicitando que se ordenasse a entrega de tigelas de sinais para a canhoeira 
“Mosca”; o oitavo, participando o falecimento do guarda da Arsenal, Manuel 
Rodrigues Bicho e o do servente do Armazém da Enxárcia, Gregório de Oliveira; 
o nono, sobre a necessidade de que se completasse o trem de artilharia da fragata 
“Príncipe D. Pedro”; o décimo, encaminhando relações de oficiais reformados em 
1812; o décimo-primeiro, encaminhando o mapa do estado dos presos 
sentenciados reclusos na galé do Arsenal Real da Marinha, e o dos órfãos 
aprendizes das diversas oficinas do mesmo Arsenal. 
Anexo: relações, mapas, recibo, lembrete, avisos (resumo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 6. 
 

7-  1816, Outubro, 6-7, Lisboa 
OFÍCIOS (2) do [presidente da Junta da Saúde Pública], marquês de Tancos, [D. 
Duarte Manuel de Meneses e Noronha], ao [governador do Reino, secretário da 
Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho], ambos sobre as acusações que tinham sido feitas aos guardas 
mores da cidade do Porto pelo administrador do Correio do Porto. 
Anexo: ofícios, ofícios (cópias), lembrete, sobrescrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 7. 
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8-  1816, Novembro, 6-31, Lisboa 
OFÍCIOS (7) do intendente dos armazéns da Marinha, Antônio Félix da Fonseca 
ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho], o primeiro, sobre o 
requerimento de Ana Inácia do Carmo, viúva do fiel do Arsenal da Marinha, 
Francisco Solano Teles, que solicitava uma ajuda de custo; o segundo, remetendo 
a relação da artilharia necessária para o armamento do caíque “Inveja”; o 
terceiro, sobre os requerimentos do soldado da Brigada Real da Marinha, 
Joaquim José Lami e de Gertrudes dos Santos, viúva de um guarda do Arsenal 
Real da Marinha, que solicitavam, o primeiro, quantias que lhe eram devidas, a 
segunda, uma parte do salário de seu marido; o quarto, solicitando que se 
ordenasse ao físico-mor do Exército que fornecesse os medicamentos para a 
botica da fragata “Príncipe D. Pedro”; o quinto, encaminhando o mapa dos 
presos sentenciados reclusos na galé do Arsenal Real da Marinha; o sexto, 
comunicando que a fragata “Benjamim” já se achava apta a receber a sua botica; 
o sétimo, sobre o requerimento do anspeçada da oitava Companhia do 
Regimento de Infantaria nº 1, Galdino José, que solicitava o que lhe estavam 
devendo desde 1806, quando servira voluntariamente como grumete na fragata 
“Tétis”. 
Anexo: aviso (resumo), ofício (cópia), relação, mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 8. 
 

9-  ����1816, Dezembro, 3-17, Lisboa 
OFÍCIOS (6) do intendente dos armazéns da Marinha, Antônio Félix da Fonseca 
ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho], o primeiro e o quinto, 
encaminhando o mapa dos presos sentenciados reclusos na galé do Arsenal Real 
da Marinha e dos órfãos aprendizes; o segundo, sobre o requerimento dos 
marinheiros Antônio da Costa, Isidoro Pedroso, João Leitão, José Pinho e José 
Joaquim que serviram na fragata “Príncipe D. Pedro” e na nau “São Sebastião” 
solicitando pagamentos que lhes eram devidos; o terceiro, encaminhando o ofício 
do intendente geral das minas, metais do Reino, José Bonifácio de Andrade e 
Silva, sobre a encomenda de ferro para lastro de navios; o quarto, descrevendo os 
edifícios nos quais estão instaladas a Contadoria Geral da Província da 
Estremadura e a Casa da Arrecadação do Pano do Arsenal real da Marinha; o 
sexto, informando que a relação para pagamento dos marinheiros da fragata 
“Pérola” já se achava nas mãos do pagador dos Armazéns. 
Anexo: mapas, lembrete, ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 9. 
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10-  ����1818, Julho, 13 – Novembro, 1, Lisboa 
OFÍCIOS (4) ao [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho], o 
primeiro, dos [contratadores do Contrato do Tabaco, Francisco Antônio de 
Campos & companhia e de José Ferreira Pinto Basto & companhia] comunicando 
o pedido dos contratadores do Real Contrato do Tabaco para que o destinatário 
não pusesse obstáculos à sua própria fiscalização do contrabando, já que haviam 
pessoas que podiam se introduzir entre os empregados naquela fiscalização; o 
segundo, o terceiro e o quarto, do [conselheiro do Conselho do Almirantado], 
Pedro de Mendonça de Moura, o segundo, sobre a admissão dos alunos da 
Academia Real da Marinha como voluntários da Armada Real, o terceiro sobre 
os indivíduos que se encontravam sem matrícula e estavam como integrantes da 
tripulação do navio “Imperador Americano” que seguia viagem para a Bahia; o 
quarto, sobre a incapacidade, por razões de saúde em que se achava o capitão-
de-fragata Fernando José de Mendonça, nomeado para o comando do bergantim 
“Tejo”. 
Anexo: requerimentos, cartas, consultas, certidão, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 10. 
 

11-  ����1818, Dezembro, 2 , Lisboa 
CARTA dos governadores do Reino ao rei [D. João VI] sobre as consultas do 
Conselho do Almirantado que tratavam do pedido de Joana Maria Coelho, viúva 
do tenente do mar, Manuel Coelho de Abreu, que pretendia que seu filho, 
tenente de artilharia do Pará, José Coelho de Abreu, passasse para o corpo da 
Armada Real de Lisboa no posto de primeiro tenente.  
Anexo: consultas, lembrete, requerimento, certidões, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 11. 
 

12-  ����1818, Setembro, 18 – 1820, Maio, 20, Lisboa 
CARTAS (2) da Junta da Saúde Pública ao rei [D. João VI] , a primeira sobre os 
direitos e emolumentos que se pagam no Lazareto e a segunda, sobre a visita ao 
bergantim e o interrogatório feito ao capitão e equipagem do bergantim 
“Russiano Agamenon” procedente do Rio de Janeiro. 
Anexo: consulta (cópia), lembrete, auto de visita e interrogatório, ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 12. 
 

13-  [ant. 1823 – ant. 1824, Fevereiro, 14] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o primeiro, do moço fidalgo, bacharel 
em Matemática e segundo tenente da Armada Real, Antônio Olavo Monteiro 
Torres, solicitando a propriedade do ofício de escrivão da mesa grande da Casa 
da Índia; o segundo, dos comissários e negociantes de cereais estrangeiros de 
Lisboa, por seu procurador João Jacinto Seabra, solicitando que suas queixas 
fossem passadas da Secretaria do reino para a da Guerra. 
Anexo: lembretes, requerimentos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 13. 
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14-  1825, Março, 24 – 1826, Maio, 25, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Joaquim José 
Monteiro Torres, o primeiro e o segundo, do [secretário de Estado da Guerra], 
conde de Barbacena, [Francisco Furtado de Castro de Rio de Mendonça e Faro], 
um, sobre a pretensão do primeiro sargento do regimento de artilharia nº 1, 
Francisco Martins de Meneses, passar a segundo tenente da mesma arma; outro, 
o requerimento do ex-alferes do regimento de infantaria nº 4, José Herculano 
Ferreira da Horta, que pretendia retornar ao mesmo posto na Ilha Terceira; o 
terceiro, do provedor-mor da saúde interino, João José Mascarenhas de Azevedo 
e Silva, sobre o caso ocorrido na cidade do Porto, onde os oficiais da Saúde 
tinham sido insultados; o quarto, do contador geral da Marinha, José Antônio 
Teixeira Lobo, sobre o requerimento de Manuel Antônio de Carvalho Brande que 
pretendia o lugar de amanuense daquela Contadoria. 
Anexo: ofícios, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 14. 
 

15-  1826, Setembro, 7 – Novembro, 16, Lisboa 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Inácio da Costa 
Quintela, o primeiro, de José Teixeira de Sousa, encaminhando a relação de 
degredados para a Índia que se achavam nas cadeias da Relação e Casa da 
cidade do Porto; o segundo, de José Damásio Ferreira, no impedimento do 
Contador Geral da Marinha, sobre a madeira pedida para a nau “Cidade de 
Lisboa”.  
Anexo: relação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 15. 
 

16-  1826, Dezembro, 26, Porto 
CERTIDÃO relativa aos serviços militares do capitão da décima companhia, 
Francisco Pedrosa Barreto, desde da praça de soldado, depois promovido a cabo, 
furriel, segundo tenente e a primeiro tenente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 16. 
 

17-  1827, Setembro, 18 – Outubro, 29, [Lisboa] 
OFÍCIOS (6), sendo quatro de Manuel Antônio de Carvalho, um,  de Manuel José 
Maria da Costa e Silva e um, do Conselho de Administração [da Marinha] ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Carlos Honório de Gouveia 
Durão, todos relativos aos orçamentos das respectivas repartições. 
Anexo: relação, lembretes, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 17. 
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18-  1827, Outubro, 7 – Novembro, 12, Lisboa 
OFÍCIOS (2), o primeiro, do desembargador juiz dos degredados, Isidoro 
Antônio do Amaral Semblano, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, 
José Antônio de Oliveira Leite de Barros] sobre o orçamento do Juízo dos 
Degredados para o ano de 1828; o segundo, do [secretário de Estado dos 
Negócios da Guerra], Cândido José Xavier, encaminhando relação dos gêneros 
fornecidos pelo Arsenal Real do Exército à Casa da Índia. 
Anexo: ofício, relações, mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 18. 
 

19-  1827, Outubro, 17 - Novembro, 9, Lisboa 
OFÍCIOS (2) do [secretário do Conselho Ultramarino], barão da Vila da Praia, 
[Francisco de Borja Garção Stockler] ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], Carlos Honório de Gouveia Durão, ambos encaminhando as 
atribuições do Conselho Ultramarino e o mapa geral destas atribuições. 
Anexo: relação, mapa geral, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 19. 
 

20-  1827, Outubro, 24 – Novembro, 28, Lisboa 
CARTAS (2) à princesa regente [D. Isabel Maria], da Comissão do ramo da Saúde 
Pública ambos sobre o orçamento daquela repartição. 
Anexo: mapas, ofício(cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 20. 
 

21-  1827, Novembro, 27, Lisboa 
MAPAS do orçamento para o ano de 1828 das ajudas de custo aos governadores, 
capitães generais, magistrados, oficiais militares e eclesiásticos que se destinam 
ao Ultramar. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 21. 
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22-  ���� [ant. 1830, Janeiro, 28 – Março, 30] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. Miguel], o primeiro do negociante da praça do 
Porto, João Ribeiro Braga, solicitando o pagamento do linho cânhamo que 
vendeu ao intendente da Marinha do Porto; o segundo do major general da 
Cavalaria do Ultramar, José de Siqueira Campelo, solicitando que a licença que 
obteve para ir a Pernambuco tratar de suas dependências, só seja contada a partir 
do dia que lhe passarem a guia, até lá, que possa continuar recebendo seus 
ordenados; o terceiro de José Gomes Catalão, solicitando que o decreto que 
permitia a comutação da pena de degredo de Angola para Sagres seja remetido 
pelos oficiais da secretaria de estado competente a fim do suplicante gozar da 
graça recebida; o quarto de Joana Rita, que foi ama da infanta D. Maria da 
Assunção, solicitando que seus filhos sejam empregados como remadores dos 
escaleres do Arsenal Real do Exército; o quinto do religioso carmelita calçado, 
frei José de Santa Rita Aragão, solicitando aviso ao capelão-mor para que possa 
embarcar como capelão em qualquer navio de guerra ou mercante. 
Anexo: requerimentos, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 22. 
 

23-  ���� [ant. 1830, Maio 4 - ant. 1831, Fevereiro, 25] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Miguel], o primeiro do secretário da repartição 
da junta da Saúde Pública, doutor Joaquim Xavier da Silva, solicitando licença de 
dois meses para se tratar em Caldas da Rainha; o segundo do chefe da Legião das 
Amoreiras, Joaquim Roque Manzoni de Castro e Castilho, solicitando licença 
para usar o Real Colégio dos Nobres para passar em revista as tropas; o terceiro 
do cirurgião da Real câmara, Joaquim da Rocha Mazarem, solicitando aviso para 
que seu cunhado, o escrivão do consulado da Alfândega do Rio de Janeiro, 
Antônio José de Sousa Neto, possa desembarcar com brevidade junto com um 
filho de 7 anos; o quarto de Antônio Joaquim dos Santos, solicitando alguns 
carpinteiros “de machado” do arsenal Real da Marinha para poder concluir a 
praça de touros em Santa Ana 
Anexo: informação sobre o requerimento de José Salgado, lembrete, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 23. 
 

24-  1830, Janeiro, 13 – Junho, 25, Lisboa 
PARECERES do Conselho Ultramarino sobre requerimentos de partes; sobre o 
requerimento de Dona Francisca Inácia da Conceição Borches, proprietária do 
ofício de meirinho do tribunal do Conselho Ultramarino. 
Anexo: requerimentos (cópias), cartas, requerimentos, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 24. 
 

25-  1846, Junho, 3 – [Lisboa] 
EDITAL da rainha [D. Maria II] para arrematação de bens de raiz. 
AHU_CU_Reino, Cx. 335, pasta 25. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 343 (1777 – 1830) 
N.º de pastas descritas: 48 
Assuntos: formação, nomeações, deserções, prisões, promoções e vencimentos de oficiais e 
subalternos da Marinha; atividades várias da Marinha, por meio de suas entidades internas: 
Academia da Marinha, Armada Real, Hospital Real da Marinha, Brigada Real da Marinha, 
Observatório Real da Marinha, Real Fábrica de Cordoaria da Junqueira, Companhia das 
Guardas Marinhas; movimentação, abastecimento e armamento de embarcações nas costas 
portuguesas e no norte da África; movimentação de presos e condenados ao degredo do 
Presídio da Trafaria; importação, por parte de Portugal, de trigo vindo de Safi (Marrocos). 
 
 
1-  � [post. 1777, Abril, 16] - 1798 

RELAÇÕES (2), a primeira, de documentos a serem copiados, concernentes à 
Guiné-bissau, às Ilhas de Cabo Verde, ao Brasil e ao Reino; a segunda contendo 
os nomes dos alunos da Companhia das Guardas Marinhas que estavam aptos 
para se submeterem aos exames.  
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 1. 
 

2-  [post. 1793] – [ant. 1820] 
LEMBRETES (7) contendo resumos e despachos relativos aos requerimentos, o 
primeiro, de Mariana Raimunda do Carmo Calheiros, pedindo pensão mensal; o 
segundo, de João José Nunes, que solicitava ser nomeado piloto da Armada Real; 
o terceiro, do segundo tenente da Armada, João Ferreira de Campos, que pedia 
ser nomeado substituto extraordinário da Academia de Marinha; o quarto, de 
Maria Roberta, que solicitava fosse localizado seu requerimento, no qual pedira a 
guia dos vencimentos, que herdara do seu falecido irmão; o quinto, do segundo 
tenente da Armada Real, Martinho Maria Biton, pedindo que lhe fosse adiantada 
parte de seu soldo para a compra de fardamento, tal como o recebiam outros 
oficiais; o sexto, de Bernardo Antônio Loureiro que pretendia o lugar de segundo 
guarda do Real Observatório da Marinha; o sétimo, do ajudante de enfermeiro 
do Hospital Real da Marinha, José de Castro Aguiar e Silva, que queria ser 
guarda de número. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 2. 
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3-  1797, Janeiro, 5 - 1798, Julho, 16 
CARTAS (5) à rainha (D. Maria I), a primeira e a segunda, do major general da 
esquadra, Rodrigo Pinto Guedes, uma, pedindo providências a respeito dos 
oficiais que fingiram-se de doentes para não embarcarem, a serviço, na nau 
“Medusa”; a outra, sobre as dificuldades que tinham tido na seleção dos 
marinheiros incapazes para o serviço dos carregamentos; a terceira e a quarta, do 
vice-almirante do Conselho do Almirantado e do Conselho do príncipe regente 
[D. João], Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, uma, sobre o requerimento do 
cordoeiro da cidade do Porto, Tomás Pereira de Carvalho, que, por estar muito 
doente, solicitava que seu filho fosse para sua companhia, desistindo de seu 
trabalho na Real Fábrica da Cordoaria, para onde fora, obrigado pelo 
desembargador corregedor da comarca do Porto; a outra, sobre o pedido do 
soldado preso e trabalhando na Real Fábrica da Cordoaria do Porto, Francisco 
Tomás Godinho, que lhe fosse atribuído um trabalho mais leve, pois tinha 
problemas em suas pernas, por estar sempre aferroado; a quinta, do capitão-de-
mar-e-guerra chefe da terceira divisão da Brigada Real, Mateus Pereira de 
Campos, esclarecendo os motivos da prisão do secretário da Brigada Real da 
Marinha. 
Anexo: relação, ofício, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 3. 
 

4-  �1797, Janeiro, 12 – 1798, Janeiro, 21, [Lisboa], Santiago de Cabo Verde, 
Lisboa. 
OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, o primeiro, do capitão-de-mar-e-guerra, comandante da fragata 
“Fénix”, Manuel de Jesus Tavares, relatando a sua viagem de Flamouth a Lisboa; 
o segundo, do primeiro tenente e comandante, Joaquim Martins, relatando a sua 
viagem de Lisboa á Cabo Verde, com passagem pelos Açores; o terceiro, do 
major general da esquadra, Rodrigo Pinto Guedes, encaminhando os atestados 
passados pelos médicos que visitaram os doentes da esquadra; o quarto, do 
capitão comandante da sumaca “Minerva”, José Rodrigues Torres, avisando 
sobre sua viagem do Pará à Lisboa; o quinto e o sexto, do [contador dos 
armazéns da Guiné e Índia], Januário Antônio Lopes da Silva, um, sobre os 
ordenados e emolumentos do patrão mor; outro, sobre o ordenado dos oficiais 
da secretaria da Brigada Real da Marinha. 
Anexo: informações, atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 4. 
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5-  �1798, Janeiro, 10 – [ant. 1830, Abril, 23], Lisboa. 
INFORMAÇÕES (4), a primeira, do capitão-de-fragata comandante da nau 
“Afonso de Albuquerque” comunicando a fuga de alguns marinheiros e a prisão 
de oficiais; a segunda, do Arsenal Real da Marinha, trazendo dados sobre a 
navegação do bergantim “Príncipe Real”, que deveria partir para a Paraíba, 
depois para Pernambuco e Pará e o bergantim “Vigilante”, que iria para a Bahia; 
a terceira, sobre a autorização de concessão de passagem ao soldado do 
destacamento da Brigada Real da Marinha, Antônio Elisiário; a quarta, sobre os 
soldos pagos ao capitão-de-mar-e-guerra graduado da Marinha de Goa, 
Raimundo d`Eça Castelo Branco.  
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 5. 
 

6-  1798, Janeiro, 26 – Fevereiro, 22, Gibraltar, Lagos. 
OFÍCIOS (4) do chefe de divisão e comandante da esquadra, Donald Campbell, 
ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
o primeiro, comunicando seu casamento com a filha de um funcionário da 
Fazenda em Gibraltar; o segundo, relatando sua viagem de Lisboa ao Algarve e 
dali a Gibraltar, comentando que procurava obter informações sobre os argelinos 
e os franceses; o terceiro, sobre combates com espanhóis junto ao Estreito de 
Gibraltar, comentando que eles tem sido muito influenciados pelos franceses e 
dando notícia de algumas deserções entre seus comandados; o quarto, 
informando sobre sua viagem de Gibraltar até Lisboa, comentando não ter 
encontrado tantos corsários franceses, como esperava, embora eles tivessem 
atacado embarcações portuguesas que vinham de Safi carregadas de trigo. 
Anexo: ofício; obs.: documento em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 6. 
 

7-  1798, Fevereiro, 12 – Março, 19, Lisboa, Lagos, [Lisboa].  
OFÍCIOS (7), sendo o primeiro, do auditor-geral da Marinha, Joaquim Alberto 
Jorge, ao [oficial maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João 
Felipe da Fonseca, sobre a ajuda financeira que tinha sido prometida a dois 
marinheiros feridos em combate com corsários franceses; e os demais ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, o 
segundo, o terceiro e o quarto, do capitão-de-mar-e-guerra comandante da 
fragata “Minerva”, James Scarnichia, um, informando sobre sua guarnição e seu 
trabalho de comboiar embarcações que se destinavam a Vigo, o outro, sobre sua 
navegação para os Açores, os navios que encontrou e os comboios que fez; o 
último, informando sobre o encontro com embarcação genovesa e sobre sua 
busca por embarcações inimigas; o quinto, do marquês de Nisa, [D. Domingos 
Xavier de Lima], sobre o funcionamento da bateria flutuante; o sexto, do chefe de 
esquadra comandante da nau “Rainha de Portugal”, Thomas Stone, sobre as 
atividades da sua embarcação junto a São João da Foz e das Ilhas Berlengas; o 
sétimo, do mesmo chefe de esquadra, sobre as atividades de sua nau.  
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 7. 
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8-  1798, Abril, 4 – 10, Lisboa. 
OFÍCIOS (3) do auditor-geral da Marinha, Joaquim Alberto Jorge, ao [oficial da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João Felipe da Fonseca, solicitando 
atenções a favor de um cadete do regimento do Conde de Lippe, Francisco Pedro 
Elvain, principalmente em relação aos seus vencimentos, assim como os do 
cadete Manuel Carlos da Cunha.  
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 8. 
 

9-  1798, Abril, 4 – Maio, 21, Lisboa. 
OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, o primeiro, do capitão-de-mar-e-guerra comandante do Presídio 
da Trafaria, Antônio Paulo da Costa, encaminhando o requerimento do 
marinheiro Francisco Mendes, solicitando isenção da pena de degredo, e lugar 
no serviço do Forte da Trafaria; o segundo e o sexto, do [membro do Conselho do 
Almirantado e inspetor da Real Cordoaria da Junqueira], Pedro de Mendonça de 
Moura, um, remetendo cópia do aviso a respeito do empréstimo de instrumentos 
(uma pêndula e um equatorial) da Academia das Ciências para o Observatório 
Real da Marinha; o outro, remetendo requerimentos de pessoas ligadas ao Real 
Observatório da Marinha; o terceiro, do [inspetor do Arsenal Real da Marinha] 
Antônio José de Oliveira, sobre distribuição de pessoal em diferentes 
embarcações; o quarto e o quinto, do capitão-de-mar-e-guerra comandante da 
fragata “Tétis”, José Pedro de Sousa Pereira Leite, um, informando sobre sua 
viagem e enviando mapa da sua guarnição; o outro, sobre sua chegada à baía de 
Tânger, as conversações com o cônsul e sua viagem dali até Lisboa.  
Anexo: ofício, aviso, mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 9. 
 

10-  1798, Maio, 17 – 30, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (6), os quatro primeiros do major general da esquadra, Rodrigo Pinto 
Guedes, a diferentes comandantes de embarcações da mesma esquadra, 
comentando ordens recebidas do comandante em chefe da esquadra, Marquês de 
Niza, e informando sobre o encontro do bergantim “Falcão” com corsários 
franceses; os dois últimos, do [inspetor do Arsenal Real da Marinha], Antônio 
José de Oliveira, o primeiro, sobre os mantimentos para a Marinha, inclusive os 
biscoitos que já estavam prontos para serem embarcados; o segundo, sobre os 
biscoitos e mantimentos em geral, que iriam para a esquadra do Algarve. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 10. 
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11-   �1798, Junho, 1 – 26 
OFÍCIOS (7) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, o primeiro, do chefe de esquadra comandante de comboio, 
Francisco de Paula Leite de Sousa, descrevendo os acontecimentos da viagem da 
nau “Vasco da Gama” do Rio de Janeiro à Lisboa; o segundo e o quarto, do 
[inspetor do Arsenal Real da Marinha], Antônio José de Oliveira, um, dando 
conta do embarque dos mantimentos para o Algarve na fragata “Tétis” e 
informando sobre deserção de marinheiros; o outro, encaminhando o mapa da 
disposição das embarcações e dos navios do comboio em sua viagem da Bahia 
até Lisboa, com saída nos dias 1, 2 ou 3 de junho de 1798; o terceiro, do capitão-
de-mar-e-guerra [comandante do Presídio da Trafaria], Antônio Paulo da Costa, 
sobre o emprego do calafate preso na Trafaria, João Alves, como terceiro calafate 
da fragata “Tétis”; o quinto, do capitão-de-fragata Brás Cardoso Barreto 
Pimentel, no comando do bergantim “Netuno”, descrevendo o comboio que deu 
ao iate “São José de Lisboa” até a Figueira e comentando sobre outras 
embarcações que encontrara; o sexto, do 1º tenente do mar, João Afonso Neto, 
sobre o comboio dado a um iate destinado a Caminha, comboio necessário por se 
ter desconfiado da presença de forças francesas; o sétimo, do [contador dos 
armazéns da Guiné e Índia], Januário Antônio Lopes da Silva, sobre as contas 
apresentadas no Erário Régio relativas à administração de cinco naus de viagem 
feita pelo [provedor da Junta de Arrecadação dos Fundos da Companhia Geral 
de Pernambuco e Paraíba], Maurício Cremer Vanzeller. 
Anexo: mapas, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 11. 
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12-  �1798, Julho, 1 – 9, [Lisboa] 
OFÍCIOS (7) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, o primeiro, do capitão-de-mar-e-guerra [comandante do 
Presídio da Trafaria], Antônio Paulo da Costa, sobre o requerimento do preso no 
Limoeiro e condenado a degredo para a Índia, Manuel de Moura Campos, no 
qual alegava inocência; o segundo, do capitão-de-fragata Brás Cardoso Barreto 
Pimentel, no comando do bergantim “Netuno”, afirmando ter largado os navios 
que comboiara em Cascais e, dirigindo-se às embarcações que estavam em 
Peniche e Ericeira, delas obtivera a informação de que não se achavam corsários 
naquela área; o terceiro e o quarto, do [inspetor do Arsenal Real da Marinha], 
Antônio José de Oliveira, encaminhando cartas que informavam sobre 
embarcações que estavam próximas à barra de São Martinho; o quinto, do chefe 
de divisão comandante da fragata “Cisne”, Joaquim José Monteiro Torres, 
descrevendo sua viagem desde o Rio de Janeiro até Lisboa e enviando os mapas 
do estado da sua fragata e das embarcações de Pernambuco por ela comboiados; 
o sexto, do primeiro tenente comandante José Maria Gonçalves, dando 
informações sobre corsários vistos junto à Ericeira e Peniche; o sétimo, do 
capitão-de-mar-e-guerra comandante da fragata “Tétis”, José Pedro de Sousa 
Pereira Leite, dando conta da movimentação da sua fragata junto a Gibraltar e á 
costa do Algarve. 
Anexo: requerimentos, certidão, ofícios, mapas. 
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13-  �1798, Julho, 10 – 29, [Lisboa], Lagos. 
OFÍCIOS (8) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, o primeiro, do [membro do Conselho do Almirantado e inspetor 
da Real Cordoaria da Junqueira], Pedro de Mendonça de Moura, informando 
sobre as provas de nobreza de Domingos Freire Peixoto e Henrique José da Silva 
Quintanilha, necessárias para se candidatarem a aspirantes guardas marinhas; o 
segundo, do primeiro tenente comandante José Maria Gonçalves sobre os iates 
que deveria escoltar até os portos da Galícia; o terceiro, do [inspetor do Arsenal 
Real da Marinha], Antônio José de Oliveira, sobre os soldados artilheiros do 
regimento da Bahia que reclamavam não terem sido devidamente pagos em seu 
trabalho na guarnição de quatro navios recém chegados à Lisboa, vindos daquela 
capitania do Brasil; o quarto, do capitão-de-fragata comandante de uma 
andorinha surta em Lagos, Crawford Duncan, justificando sua demora, devido 
aos navios que devia comboiar; o quinto, do [contador dos armazéns da Guiné e 
Índia], Januário Antônio Lopes da Silva, explicando erros cometidos nas relações 
que tinham sido enviadas e encaminhando um ofício que recebera do juiz de fora 
da Bahia; o sexto, do capitão-de-mar-e-guerra comandante da fragata 
“Amazona”, Francisco de Borja Salema Garção, sobre a navegação do seu 
comboio desde o Pará, passando pelo Maranhão e pelos Açores, até Lisboa, 
comentando sobre as embarcações francesas e inglesas que encontrara; o sétimo, 
do capitão-de-mar-e-guerra comandante da fragata “Fénix”, Manuel de Jesus 
Tavares, encaminhando o mapa de sua guarnição e relatando suas viagens nas 
quais comboiara embarcações nos Açores e de outras, inclusive inglesas, que iam 
para Lisboa; o oitavo, do capitão-de-mar-e-guerra comandante da fragata 
“Tétis”, José Pedro de Sousa Pereira Leite, informando sobre os corsários ingleses 
e franceses que encontrara em sua viagem para Gibraltar e repasssando 
informações do cônsul português em Tânger sobre as cargas de trigo de Safi 
destinadas a Lisboa.  
Anexo: ofícios, relações, ofício (cópia), mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 13. 
 

14-  1798, Julho, 14 - Outubro, 10 
CONSULTAS (5) à rainha [D. Maria I], a primeira, da Real Junta da Fazenda da 
Marinha sobre os problemas que o Real Erário estava tendo com as contas dos 
dois pagadores dos Armazéns da Marinha; as demais, do Conselho do 
Almirantado, a segunda, sobre os emolumentos que os oficiais e ajudantes da 
secretaria do Conselho do Almirantado deveriam receber das partes 
interessadas; a terceira, sobre a pretensão do alferes da primeira companhia do 
regimento da primeira Armada, Feliciano José, de ser promovido a primeiro 
tenente do novo corpo da Marinha; a quarta, sobre o comandante do bergantim 
“Lebre”, conde de Blosseville, afirmando que, a vista das desordens acontecidas 
naquela embarcação, que ele não teria capacidade para comandar nem aquela, 
nem nenhuma outra embarcação; a quinta, sobre a pretensão de José Teófilo a ser 
aspirante guarda marinha.  
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 14. 
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15-  1798, Agosto, 1º – 15 
OFÍCIOS (8) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, o primeiro, do almirante [comandante do Corpo da Marinha de 
Guerra, conselheiro da Guerra e do Almirantado], barão de Arruda, Bernardo 
Ramires Esquivel, sobre a resolução real de haver uma só bandeira e um só 
porta-bandeira na Brigada Real da Marinha; o segundo, do [membro do 
Conselho do Almirantado e inspetor da Real Cordoaria da Junqueira], Pedro de 
Mendonça de Moura, remetendo o alvará do regulamento dos emolumentos do 
secretário, dos oficiais e ajudantes da secretaria do Conselho do Almirantado; o 
terceiro, do [membro do Conselho do Almirantado e inspetor da Real Cordoaria 
da Junqueira], Pedro de Mendonça de Moura, sobre os pedidos de alguns 
comandantes que se mandasse embarcações para o comboio do trigo de Safi e 
outras providências a tomar em relação a outras embarcações; quarto, de 
Francisco José Brandão encaminhando a cópia da sentença proferida no 
julgamento do capitão-de-mar-e-guerra, comandante da fragata “Minerva”, 
visconde de Roqueferil; o quinto, do primeiro-tenente João Leite da Luz 
declarando não considerar que merecia especial louvor a atuação dos dois 
membros da tripulação do navio “Espada de Ferro”, Francisco Bitencourt de 
Lisboa e Manuel Fernandes Nabuco, que solicitavam fossem considerados seus 
esforços nas batalhas pelas quais passou aquele navio; sexto, do capitão tenente 
Cesar de Figancière, solicitando uma promoção e agradecendo o apoio de lord 
Spencer e do embaixador de Portugal em Londres, [D. João de] Almeida; o 
sétimo, do primeiro-tenente comandante do bergantim “Dragão”, Guilherme 
Williams, dando conta dos acontecimentos de sua viagem desde o Porto a 
Lisboa; o oitavo, do primeiro tenente comandante do bergantim “Gavião”, José 
Maria Gonçalves, relatando o comboio dado, desde a cidade do Porto, a 23 iates, 
8 dos quais ele deixara na Figueira, seguindo viagem com os demais.    
Anexo: informação, sentença (cópia); obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 15. 
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16-  �1798, Agosto, 19 – 31, Lisboa 
OFÍCIOS (9) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, o primeiro, do [contador dos armazéns da Guiné e Índia], 
Januário Antônio Lopes da Silva, sobre a averiguação de incêndios no Pinhal de 
Azambuja; o segundo, do capitão de artilharia e comandante interino Domingos 
Rafael Dinis, sobre ter tomado o comando do corsário “Andorinha”, conforme 
lhe fora ordenado pelo Monteiro-mor; o terceiro, o sexto e o sétimo, do almirante 
[comandante do Corpo da Marinha de Guerra, conselheiro da Guerra e do 
Almirantado], barão de Arruda, Bernardo Ramires Esquível, um, enviando cópia 
e comentando a sentença proferida no julgamento do capitão-de-mar-e-guerra, 
comandante da fragata “Minerva”, visconde de Roqueferil, outro, encaminhando 
ofício do capitão-de-mar-e-guerra comandante da fragata “Tétis”, José Pedro de 
Sousa Pereira Leite, e o seguinte, encaminhando pedido de Sebastião Simões 
Branquinho; o quarto, do capitão-de-mar-e-guerra, comandante da fragata 
“Minerva”, visconde de Roqueferil, agradecendo sua confiança; o quinto, do 
[inspetor do Arsenal Real da Marinha], Antônio José de Oliveira, sobre a posição 
da esquadra, que já saíra da Bahia e a de algumas fragatas; o oitavo, do capitão-
de-mar-e-guerra [comandante do Presídio da Trafaria], Antônio Paulo da Costa 
sobre as embarcações que haviam sido mandadas para o Lazareto, por trazerem 
caixas com um cheiro acentuado, que poderia conter alguma contaminação; o 
nono, do capitão-de-mar-e-guerra chefe da terceira divisão da Brigada Real, 
Mateus Pereira de Campos, dando conta dos comboios que fizera a várias 
fragatas e iates.  
Anexo: ofícios, mapas; obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 16. 
 

17-  [ant. 1798, Agosto, 30]  
REQUERIMENTO de Francisco Soares a rainha [D. Maria I] solicitando a 
devassa relativa à acusação que lhe fizera Francisco de Assis Tavares de ter 
seduzido e raptado sua filha, Rosa Maria ou que lhe fosse fornecida uma cópia 
completa da mesma devassa. 
Anexo: lembrete, consulta, requerimentos, ofícios.  
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 17. 
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18-  1798, Setembro, 2 – 26, Lisboa  
OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, o primeiro, do [contador dos armazéns da Guiné e Índia], 
Januário Antônio Lopes da Silva, sobre os gastos com a enxárcia (cordas dos 
navios), sobre o frete do sal e sobre o envio de remédios para Goa; o segundo e o 
sexto, do chefe de divisão comandante Luís da Mota Feio, um, sobre sobre a 
ordem para se iluminarem as barcas e baterias flutuantes, por ocasião do Dia do 
Almirantado e o outro, transmitindo a ordem real de que não se podia dar salvas 
no Tejo sem expressa ordem do Rei; o terceiro, do capitão-de-fragata Caetano 
José Vaz Parreira solicitando que fosse divulgado na Gazeta o prêmio que a 
guarnição do navio “Espada de Ferro” recebera; o quarto, do primeiro-tenente 
comandante do bergantim “Dragão”, Guilherme Williams, informando sobre  
sua navegação entre a Figueira e Viana e comunicando que levaria em comboio, 
até Lisboa, o bergantim “O Voluntário”; o quinto, do [membro do Conselho do 
Almirantado e inspetor da Real Cordoaria da Junqueira], Pedro de Mendonça de 
Moura, solicitando que, por seu mérito, o corpo de matemáticos da Real 
Academia da Marinha formado por Francisco Antônio Borba Giraldes, Silvério 
José Maciel de Araújo e Antônio Anacleto de Seára, recebesse os mesmos 
privilégios que haviam recebido os aspirantes construtores, já que não puderam 
passar a segundo tenentes por falta de embarques. 
Anexo: carta, portaria, mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 18. 
 

19-  �1798, Outubro, 3 – 10 
OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, o primeiro, do capitão-de-mar-e-guerra chefe da terceira divisão 
da Brigada Real comandante da fragata “Minerva”, Mateus Pereira de Campos, 
enviando notícias das suas atividades de comboio em San Sebastián na Espanha; 
o segundo, do capitão-de-mar-e-guerra comandante da fragata “Carlota”, 
Francisco Manuel Souto Maior, relatando acontecimentos com seu comboio da 
Bahia até Lisboa; o terceiro, do almirante [comandante do Corpo da Marinha de 
Guerra, conselheiro da Guerra e do Almirantado], barão de Arruda, Bernardo 
Ramires Esquível, sobre a substituição do capitão-de-fragata comandante da 
fragata “Príncipe da Beira”, D. Manuel João Lossio, por se achar doente; o quarto 
e o sexto, do [contador dos armazéns da Guiné e Índia], Januário Antônio Lopes 
da Silva, um, solicitando ordens para as providências que deveria tomar a 
respeito dos artilheiros marinheiros, sem o que não poderia mandar iniciar as 
obras na fragata “Parreiras”; sobre o quinto, do primeiro-tenente João Leite da 
Luz a propósito dos requerimentos de Cristóvão Muniz de Meneses e do escravo 
nascido em Pernambuco, Faustino Maurício Vanzeler, que solicitavam que se 
comprovasse o seu mérito na defesa do navio “Espada de Ferro”, no qual 
trabalhavam, contra corsários franceses, o primeiro, pedindo um atestado e o 
segundo, pedindo a sua liberdade.  
Anexo: mapa, relação, escrito, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 19. 
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20-   � 1798, Outubro, 12 – 29, [Lisboa] 
OFÍCIOS (7) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, o primeiro, o quinto e o sexto, do vice-almirante do Conselho do 
Almirantado e do Conselho do príncipe regente [D. João], Pedro de Mariz de 
Sousa Sarmento, o primeiro, sobre o preso Felicio Lopes de Carvalho, que, como 
outros presos de pena leve, poderia ser aproveitado como marinheiro ou 
grumete na Marinha, o quinto, encaminhando relação de presos que haviam 
falado com o príncipe regente [D. João] e o sexto, desculpando-se por não poder 
ir ao tribunal; o segundo, do [contador dos armazéns da Guiné e Índia], Januário 
Antônio Lopes da Silva, sobre a saída da fragatinha “Real Voador” e sobre o 
preparo de quartéis para abrigar a divisão dos fuzileiros marinheiros; o terceiro, 
do [inspetor do Arsenal real da Marinha] Antônio José de Oliveira, dando conta 
do preparo dos navios que vão em comboio e dos mantimentos e pólvora a 
serem levados para os portos da América nos navios mercantes; o quarto, do 
primeiro-tenente comandante do bergantim “Dragão”, Guilherme Williams, 
sobre a nomeação de David Calder para tenente general da província do Minho; 
o sétimo, do capitão-de-mar-e-guerra comandante do Presídio da Trafaria, 
Antônio Paulo da Costa, sobre o pedido de Manuela Antonia Berrona, espanhola 
que queria acompanhar o marido, José Alves Casado, em seu degredo para o 
Pará. 
Anexo: requerimento, aviso, relação, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 20. 
 

21-  �1798, Novembro, 13 – Dezembro, 21 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho, o primeiro, do capitão-de-mar-e-guerra comandante do Presídio 
da Trafaria, Antônio Paulo da Costa, sobre pedido do intendente geral da Polícia 
e sobre a presa Maria Joaquina da Silva, que fora remetida para a charrua “São 
Carlos”, assim como seu noivo, o preso Sebastião de Campos; o segundo e o 
terceiro do capitão-de-mar-e-guerra comandante do Presídio da Trafaria, 
Antônio Paulo da Costa, um relativo ao acerto de contas do comissário que tinha 
vindo do Pará na fragata “Amazona” e o outro, sobre compra de alcatrão em 
Bilbao, e sobre a chegada de uma carga de linho; o quarto, do [inspetor do 
Arsenal real da Marinha] Antônio José de Oliveira, sobre avarias de navios no 
porto e sobre a ida do piloto da barra que se achava no bergantim perdido, para 
servir de testemunha no Conselho de Guerra que seria feito ao comandante.  
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 21. 
 

22-  1803, Março – 1816, Março, 31, Porto, Setúbal 
MAPAS (9), os oito primeiros relativos às embarcações estrangeiras que entraram 
e sairam do Porto nos meses de abril a junho de 1803 e o último, relativo aos 
oficiais e soldados da guarnição de Setúbal, Palmela, do Castelo de São Felipe e 
fortes adjacentes da península ao sul do Tejo.  
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 22. 
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23-  1803, Abril, 23 – Julho, 12, Porto. 
OFÍCIOS (4) do juiz da alfândega, Rodrigo Antônio de Abreu Lima, ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia [João 
Rodrigues de Sá e Melo Meneses], todos eles remetendo mapas das embarcações 
nacionais e estrangeiras que saíram da cidade do Porto nos meses de março a 
junho de 1803. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 23. 
 

24-  � 1805, Março, 26 
DECRETO do príncipe regente, [D. João] nomeando como ajudantes de ordens 
do vice-rei e capitão general do Brasil, o marquês de Alorna, [D. Pedro de 
Almeida], ao sargento-mor da cavalaria da legião das tropas ligeiras, Carlos 
Frederico Lecor, com a patente de tenente-coronel e ao capitão de infantaria do 
mesmo corpo, Tomás Bocaciari, com a patente de sargento mor, continuando 
ambos agregados à mesma legião.    
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 24. 
 

25-  [post. 1805 – post. 1807] 
LEMBRETES (13) contendo resumos e despachos relativos aos requerimentos: o 
primeiro, do major de milícias da vila de Quilimane (Moçambique), Pedro José 
de Moraes; o segundo, da viúva do capitão tenente reformado da Armada Real, 
José Leocádio Botelho Torrezão, Ana Joaquina da Conceição; o terceiro, do 
amanuense da contadoria da marinha, José Pedro Pereira; o quarto, do tenente 
do Estado Maior e ajudante de ordens do governador das Ilhas de Cabo Verde, 
Caetano Magno Botelho de Vasconcelos; o quinto, do aprendiz de calafate do 
Arsenal da Marinha, João Lourenço de Lima; o sexto, do encarregado em 
comissões pelo Senado de Macau, José de Aquino Guimarães e Freitas; o sétimo, 
do fidalgo cavaleiro da Casa Real, coronel de milicias da Cidade de Ponta 
Delgada na Ilha de São Miguel nos Açores, André Manuel Alvares Cabral; o 
oitavo, do preso na cadeia da Corte, Ricardo José Teixeira; o nono, do preso 
condenado ao degredo em Angola, José Joaquim de Mesquita; o décimo, do 
alquilador da cidade do Porto, preso na cadeia da Corte, Manuel Rodrigues; o 
décimo-primeiro, da mãe e herdeira do sargento que foi da brigada da marinha, 
Maximiano Augusto, Maria de Sousa; o décimo-segundo, do marinheiro da 
fragata “Amazona”, José Joaquim Pinheiro; o décimo-terceiro, do segundo 
tenente da Armada Real, Rafael Francisco de Alencar Braga.  
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 25. 
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26-  � [post. 1809, Dezembro, 30] – [post. 1815, Dezembro, 15] 
OFÍCIOS (4), os dois primeiros dirigidos ao [oficial da Secretaria de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra, em Lisboa, Bernardo João da Mota Goulart], o 
primeiro, informando que as cópias pedidas deveriam estar no Conselho do 
Almirantado e que os livros buscados haviam ido para o Rio de Janeiro; o 
segundo, de Francisco Xavier da Maia, solicitando sua interferência para que seu 
pedido fosse aceito; o terceiro, de Sebastião Correia a João Torcato Soares sobre 
os negociantes da praça do Porto que pretendiam ser isentos de matrícula de 
equipagem das embarcações costeiras; o quarto (minuta), informando-se sobre 
emendas e correções a serem feitas em representações e portarias. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 26. 
 

27-  1816, Janeiro, 15 – Abril, 20 
AVISOS (8) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar e governador do 
Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João], o primeiro, ao brigadeiro comandante do quartel à Boavista, José Jacinto 
Ferreira Picão, para que recebesse no destacamento sob seu comando o soldado 
do regimento da infantaria nº 1, José Mendes; o segundo e o quinto, ao do vice-
almirante do Conselho do Almirantado e do Conselho do príncipe regente [D. 
João], Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, um, solicitando que a Real Junta da 
Fazenda da Marinha mandasse para aquela secretaria tudo quanto se devia pela 
repartição da Marinha; o outro, mandando abonar ao capitão do navio “General 
Miranda” o que fora gasto com a passagem e sustento da família do comissário 
da divisão dos voluntários de El Rei do príncipe regente [D. João], José Mário 
Gomes;  o terceiro, aos lentes da Real Academia da Marinha para que fosse 
admitido naquela Academia, o alferes do regimento de infantaria nº 20, João Pita 
de Castro; o quarto, ao Auditor da Marinha [Miguel Joaquim Caldeira de Pina 
Castelbranco] remetendo ofícios a respeito da fuga de um preso que se achava a 
bordo do bergantim “Ligeiro”; sexto (minuta), para a Junta da Fazenda da 
Marinha sobre a necessidade de formar-se uma nova conta das despesas, dívidas 
e fundos do Arsenal Real da marinha, depois da restauração do reino de 
Portugal; o sétimo, ao capitão-de-mar-e-guerra comandante da fragata “Pérola”, 
José Maria Monteiro, fazendo restrições apontadas pelo deputado do ajudante 
general da divisão dos voluntários reais do príncipe, de que as praças 
pertencentes a essa divisão não estavam bem acomodadas naquela fragata; o 
oitavo (minuta), para o Conselho do Almirantado, para que não se concedesse 
baixa às praças da Marinha que estivessem em navios da Coroa a não ser nos 
casos de exceção, tais como impossibilidades físicas. 
Anexo: nota, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 27. 
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28-  � [ant. 1816, Janeiro, 16] – 1816, Fevereiro, 20, [Lisboa], Lisboa. 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira 
Forjaz, o primeiro (minuta) sobre questões relatadas pelo Auditor da Marinha 
[Miguel Joaquim Caldeira de Pina Castelbranco] a respeito de desavenças entre 
soldados da brigada da Marinha do Rio de Janeiro e a guarnição da charrua “São 
João Magnânimo”; o segundo, do cirurgião-mor do segundo corpo de cavalaria 
dos voluntários reais do príncipe, José Celestino da Costa Pereira (?) queixando-
se de não haver recebido seus emolumentos e comedorias durante seu trabalho 
no navio Flor do Tejo; o terceiro, de Duarte, encaminhando o requerimento de 
Manuel José Pinheiro; o quarto, de Domingos Antônio de Siqueira comunicando 
a dispensa do soldado do destacamento da Brigada Real da Marinha, Luís José 
Maria por ser achar doente em consequencia do seu trabalho de soldas com o 
maçarico; o quinto, de Joaquim da Costa (...) sobre a ordem de entrega de vinho 
ao administrador das Manadas Reais de Azambuja, João Alves Seabra. 
Anedo: ofício, requerimento, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 28. 
 

29-  1816, Janeiro, 19 - Outubro, 10, [Lisboa] 
CARTAS (5) ao príncipe regente [D. João], a primeira, do físico-mor da Armada 
Real, Inácio Xavier da Silva atestando que o primeiro-tenente da Armada Real 
Francisco de Paula Borges da Silveira estava realmente doente e incapacitado 
para viajar, havendo necessidade de ser desembarcado imediatamente; a 
segunda, do tenente-coronel Francisco Caetano Freire de Andrade informando 
haver no depósito ainda algumas bocas-de-fogo próprias para pequenas 
embarcações, podendo assim ser atendido o pedido de empréstimo delas 
solicitado por Isidoro Almeida e Filhos; a terceira, de Jacinto Antônio Nobre 
Ferreira (?) sobre a inspeção dos armazéns do Porto Franco feita pelo 
administrador de fora da Mesa dos Vinhos para verificar se podia receber pipas 
de vinho; a quarta, do delegado do capelão mor da Alteza Real, Luís José da 
Costa Couto, sobre o requerimento do padre frei franciscano da Espanha, Angelo 
Machado, que viera como capelão do navio “Marquês de Aguiar” e que 
solicitava licença para poder embarcar novamente; a quinta, dos governantes do 
Reino sobre o requerimento do primeiro tenente do destacamento da Brigada 
Real da Marinha, José Rodrigues da Silva, que solicitava sua promoção a capitão. 
Anexo: ofícios, cartas, requerimentos, atestado, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 29. 
 

30-  1816, Fevereiro, 8 – [ca. 1816] 
LEMBRETES (10) solicitando providências a serem tomadas, entre outras 
entidades ou pessoas, pela Junta da fazenda, Junta de Correio, Secretaria da 
Marinha, Ministério da Guerra, Ministério da Fazenda a respeito de obras, 
licenças, concessão de passaportes e promoções e pagamentos tanto de oficiais 
como de outros serventuários. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 30. 
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31-  �1816, Fevereiro, 16 
LETRAS (2) do Correio Marítimo (2) dirigidas ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz a primeira, 
relativa a entrega de 2 cartas trazidas pelo brigue “General Noronha”, remetidas 
pelo governo do Pará; a segunda, relativa a carta trazida pelo mesmo brigue 
remetida pelo brigadeiro governador de Caiena.  
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 31. 
 

32-  1816, Março, 1º - 20 
OFÍCIOS (2), sendo os dois primeiros ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz o primeiro, do 
chanceler que serve de governador das justiças, Manuel Antônio da [...] Gouvea, 
informando sobre as queixas dos mestres das embarcações costeiras da cidade do 
Porto e os da cidade de Setúbal contra a obrigatoriedade de terem de pagar 
duplamente pela visita e matrícula, tanto para a Polícia da cidade como para a 
Repartição da Marinha; o segundo, de Isidoro Francisco Guimarães solicitando 
que fosse ordenado ao Conselho do Almirantado que o nomeasse para embarque 
ou para alguma comissão.  
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 32. 
 

33-  1816, Março, 22 – [post. 1827, Abril, 2]] 
LEMBRETES (9) solicitando providências a respeito dos Pinhais de Leiria; sobre 
o rastro de ferro para uma nau nova, recrutamento de marinhagem; vistoria a ser 
feita em duas corvetas; sobre comunicação a ser feita ao ministro dos negócios 
estrangeiros sobre reclamações recebidas da Dinamarca; construção de 
embarcação mercantil ou militar; sobre a entrada como aspirante do soldado 
nobre da Brigada, D. Luís Carvajal; promoções de oficiais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 33. 
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34-  1816, Abril, 8 - 1817, Abril, 11, Lisboa. [Lisboa] 
OFÍCIOS (5), os quatro primeiros ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar 
e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz e o quinto, ao [secretário de 
Estado da Marinha e Ultramar], conde da Barca, [Antônio de Araújo e Azevedo], 
o primeiro, do intendente geral da Polícia, Joaquim Gomes da Silva Belfort, 
atestando que o mestre do iate “Vencedor”, José Maria Rosado, realmente estava 
impedido por ele de conduzir a Setúbal gêneros para abastecimento da tropa ali 
estacionada; o segundo, do marquês de Penalva, [Fernando Teles da Silva 
Caminha e Meneses], sobre o requerimento de Maria da Conceição, sobre o qual 
os dois chefes manifestaram-se a favor; o terceiro, do primeiro tenente 
comandante da corveta “Benjamim”, Fernando José de Melo, solicitando licença 
para acompanhar sua família a Mafra; o quarto, do marquês Monteiro Mor 
encaminhando o requerimento do contínuo da Casa Real, Luís José de Sousa; o 
quinto, de D. José Maria de Almada Castro Noronha Lobo informando sobre o 
preso condenado a degredo que havia embarcado no bergantim “Sociedade 
Feliz”. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 34. 
 

35-  1816, Abril, 29 – [ant. 1820] 
LEMBRETES (5) contendo resumos e despachos relativos aos requerimentos : 
primeiro, de João José da Cunha Basto sobre sua situação de aluno voluntário da 
Real Academia da Marinha; o segundo, de um tenente da Brigada Real da 
Marinha que falecera antes de receber o respectivo despacho; o terceiro, do [chefe 
de esquadra] José Joaquim da Rosa Coelho, sobre o plano de 1814 para a gente 
do mar; o quarto, dos oficiais do corpo da Armada a respeito de seu pagamento, 
comparativamente com o Exército; o quinto, do professor regio de primeiras 
letras em Ponta Delgada, Joaquim José de Torres, solicitando ajuda de custa para 
ir para São Miguel.   
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 35. 
 

36-  [ca. 1816] – [ant. 1832] 
LEMBRETES (38) sobre movimentação de documentos que deveriam subir a 
despacho ou sobre providências a serem tomadas a respeito deles. 
Obs.: a maior parte é de autoria do oficial da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar, José Maria da Costa e Sá.  
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 36. 
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37-  1817, Maio, 2 - 1823, Julho, 25, Lisboa, Setúbal. 
OFÍCIOS (6), o primeiro, do [provedor da Casa da Índia] Cristiano José Stockler, 
ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], conde da Barca, [Antônio de 
Araújo e Azevedo] comunicando o envio para degredo do preso capitão 
Guilherme Guimarães pelo bergantim “Piedade”; o terceiro, do coronel 
graduado da Brigada Real da Marinha e inspetor da real Cordoaria, Marino 
Miguel Franzini, ao [oficial – maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar, José Maria da Costa e Sá] encaminhando o juramento dos empregados 
da Cordoaria de que não pertenciam a nenhuma sociedade secreta; o segundo, o 
quarto, o quinto e o sexto ao [secretário de Estado da Guerra], conde de Sub-
Serra, [Manuel Inácio Martins Pamplona], sendo o segundo, do capitão do porto, 
Joaquim Pereira Machado, acusando ter recebido as cartas de lei; o quarto e o 
sexto, do comandante do caíque ”Piedade”, Antônio Vicente Scarnichia, 
encaminhando as declarações do primeiro tenente da Armada Real, Alexandre 
Evaristo de Lemos e as do segundo tenente da Armada Real comandante do iate 
“Nossa Senhora da Esquadrilha”, José Everard, afirmando não pertencerem a 
nenhuma sociedade secreta; o quinto, [chefe de esquadra] José Joaquim da Rosa 
Coelho, encaminhando a declaração coletiva dos empregados da repartição da 
vila da Figueira sobre o mesmo assunto. 
Anexo: declarações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 37. 
 

38-  [ant. 1820] 
REQUERIMENTO de João José Pereira Basílio ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz 
comunicando a sua intenção de servir à caso do destinatário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 38. 
 

39-  1823, Junho, 28 - Julho, 8, Lisboa, Figueira 
DECLARAÇÕES (5) do oficial da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, 
Jerônimo João Batista, do capitão tenente ajudante do Observatório Real da 
Marinha, Raimundo José da Silveira; do capelão mor da Armada Real, frei Luís 
José da Costa Couto; do tenente-coronel da esquadra do Algarve, Antônio 
Vicente Scarnichia e do piloto da barra da vila da Figueira, Manuel da Silva, 
afirmando não pertencerem a nenhuma sociedade secreta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 39. 
 

40-  1823, Agosto, 11 – 1929, Agosto, 11 
LEMBRETES (3) contendo resumos e despachos relativos aos requerimentos: do 
tenente de um batalhão da Ilha Terceira, Manuel Tomás de Bitencourt; de 
Policarpo José de Abreu e outros habitantes da vila de São Vicente, na Ilha da 
Madeira; do oficial do registro do Conselho Ultramarino, Alexandre Camilo de 
Azevedo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 40. 
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41-  1828, Maio, 26 – 1830, Março, 13 
LEMBRETES (11) o primeiro, do preso desertor do Corpo da Brigada, Luís 
Romão de Lorena, pedindo perdão; o segundo, do professor de primeiras letras 
de Ponta Delgada, João Jacinto da Luz pedindo provisão de confirmação; o 
terceiro, do cônego da Sé de Funchal, Gregório Xavier Drumond e Vasconcelos 
pedindo licença para tratar de sua saúde; o quarto, do preso na cadeia da cidade 
condenado a degredo em Angola, Joaquim de Araújo, pedindo ser conduzido ao 
Presídio da Cova da Moura; o quinto, do capitão de infantaria de linha dos 
Açores, Francisco Manuel de Sousa e Castro, pedindo o pagamento de seus 
soldos; o sexto, do bispo de Angra pedindo o documento que demonstrasse já ter 
tomado posse daquele bispado; o sétimo, do mesmo bispo e do piloto de 
Moçambique, José Caetano Malho, além de mencionar consulta do Conselho 
Ultramarino sobre o governo de Angola; o oitavo, da mulher do guardião de 
número da Armada Real, Joaquim da Costa Siqueira, Maria de Jesus pedindo 
autorização para ter uma barraca no pátio da Moeda; o nono, do capitão mor da 
Calheta, Ilha de São Jorge, Miguel Antônio da Silva queixando-se dos desvarios 
de sua mulher; o décimo, de Antônio Frederico Ramopol (?) sobre pedindo um 
lugar no Arsenal da Marinha; o décimo-primeiro, de Antônio Manuel da Costa 
solicitando o lugar de piloto da barra de Setúbal. 
 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 41. 
 

42-  1829, Dezembro, 18 – 1830, Janeiro, 7, Queluz 
AVISOS (minutas) (5) do [secretário de Estado dos negócios do Reino] conde de 
Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, sobre o 
requerimento do cura da matriz de vila Franca do Campo da Ilha de São Miguel, 
padre Jacinto de Araújo; o segundo, sobre o pagamento ao capelão da charrua 
“Maia e Cardoso”, frei Alexandre Cardoso; o terceiro, ordenando que o capitão 
tenente da Armada Real, Augusto José de Carvalho assumisse o comando do 
bergantim “Providência”; o quarto, sobre o condenado a degredo, Manuel 
Matias; o quinto, ordenando que a charrua “Maia e Cardoso” fosse para a Ilha da 
Madeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 42. 
 

43-  [ant. 1830, Janeiro 4 - 15] 
REQUERIMENTOS (extratos) (2), o primeiro, do bispo de Angra dando 
informações sobre as atividades do corregedor Francisco José Pacheco; o 
segundo, sobre o requerimento do escrivão da Ribeira da Alfândega da Ilha da 
Madeira, Manuel Antônio Serrão, que solicitava a propriedade do mesmo ofício. 
AHU_CU_Reino, x. 343, pasta 43. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

44-  1830, Janeiro, 7 - 23 
LEMBRETES (6) contendo resumos e despachos relativos aos requerimentos: o 
primeiro, do engenheiro construtor do Arsenal da Marinha, Manuel Luís dos 
Santos, solicitando o lugar de engenheiro construtor em chefe; o segundo, de 
Bernardo Antônio Loureiro que reclamava não ter sido chamado para o lugar de 
porteiro da Academia da Marinha; o terceiro, do fidalgo coronel do Regimento 
de Milícia de Ponta Delgada, André Manuel de Alvares Cabral, sobre o 
recebimento de dois padrões de juros; o quarto, de Manuel Monteiro de Barroso, 
sobre sua intenção de ser aspirante a guarda marinha; o quinto, de Miguel 
Francisco da Silva solicitando a confirmação de sua nomeação para almoxarife 
do trem da cidade do Funchal; o sexto, do preso soldado da Brigada Real do Mar, 
José Maria de Freitas, que pedia sua soltura. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 44. 
 

45-  1830, Janeiro, 25 – 29 
LEMBRETES (7) contendo resumos e despachos relativos aos requerimentos: o 
primeiro, do aspirante de piloto da corveta “Infanta Regente”, Camilo Antônio 
Josino Cordeiro, que solicitava ser promovido a segundo tenente da Marinha de 
Goa; o segundo, de Antônio de Sousa Machado que solicitava, para si e para seu 
sogro, a propriedade dos ofícios de feitor e de administrador da Alfândega da 
vila da Praia de cabo Verde; o terceiro, da viúva do coronel Carlos José Correia 
de Lacerda, Teodora Maria Perdigão e Lacerda, solicitando que seu filho, o 
tenente da Armada Real, Luís José Correia de Lacerda, fosse removido para a 
esquadrilha do Algarve; o quarto, do fidalgo soldado voluntário realista urbano, 
José de Paula Forjaz de Lacerda, solicitando uma esmola diária; o quinto, da 
viúva do capitão tenente reformado José Leocádio Botelho Torrezão, Ana 
Joaquina da Conceição que solicitava receber a metade do soldo de seu falecido 
marido; o sexto, dos proprietários do brigue escuna “Livramento”, da escuna 
“Conceição Flor do Mar” e do brigue escuna “Esperança do Tejo” que 
solicitavam dispensa de capelão, devido à pequenez de suas embarcações; o 
sétimo, do físico-mor da Armada, Vicente Antônio de Azevedo, que solicitava o 
posto de primeiro médico do Hospital Real da Marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 45. 
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46-  1830, Fevereiro, 3 – [ca. 1830]. 
LEMBRETES (6) contendo resumos e despachos relativos aos requerimentos: o 
primeiro, do acusado e pronunciado por uns autos, alferes de ordenanças de 
Funchal, Antônio Joaquim Rebelo, sobre a falsidade das acusações de que fora 
alvo; o segundo, do porteiro da Academia Real da Marinha, José Pereira de 
Miranda, solicitando o lugar de segundo guarda do Observatório Real da 
Marinha; o terceiro, do primeiro tenente construtor do Arsenal Real da Marinha, 
Antônio Lopes Ferreira, pedindo para ser promovido a primeiro construtor com 
o soldo do antigo ocupante do cargo; o quarto, do escrivão extranumerário da 
Armada Real, Antônio Pereira Lima, pedindo para ser promovido a comissário 
de número; o quinto, do cirurgião do brigue “Infante D. Sebastião”, Joaquim José 
de Oliveira Soares, solicitando novo despacho para sua pretensão de ser 
cirurgião do navio do rei; o sexto, do antigo oficial da extinta Junta dos três 
Poderes, Francisco José de Faria Reis, solicitando ordenados atrasados.  
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 46. 
 

47-  1830, Março, 4 - 5 
LEMBRETES (8) contendo resumos e despachos relativos aos requerimentos: o 
primeiro e o segundo, do major comandante de artilharia e governador do 
castelo de São João Batista da cidade de Angra, Francisco Manuel Coelho Borges, 
solicitando soldos atrasados; o terceiro, do furriel do corpo da Brigada da 
Marinha, José Antônio Ramires, que havia sido preso por razões políticas, 
solicitando sua soltura, que já fora autorizada; o quarto, do major de infantaria 
do Exército com exercício de lente substituto da Academia de Angra e 
encarregado do comando do Colégio Militar da Luz, Jacinto Carlos Mourão, 
solicitando um pagamento que lhe era devido; o quinto, do major comandante 
do regimento de milícias do distrito de São Vicente da Ilha da Madeira, Francisco 
Jacinto de Carvalhal Esmeraldo, pedindo para si e para sua mulher e filhos a 
Medalha da Real Efigie, por sua fidelidade do rei [D.Miguel]; o sexto, do cônego 
arcediago da Sé do Funchal, José Joaquim de Oliveira, que pedia três meses de 
licença; o sétimo, da abadessa do convento de Nossa Senhora das Mercês do 
Funchal, soror Clara Maria de São Jorge, que solicitava uma côngrua para a 
instituição; o oitavo, do padre Felix Ferreira Vasconcelos, da Ilha da Madeira, 
que requeria uma das dignidades vagas na Sé do Funchal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 47. 
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48-  1830, Março, 26 – Setembro, 25 
LEMBRETES (8) contendo resumos e despachos relativos aos requerimentos: o 
primeiro, do capitão-de-fragata da Armada Real José Gregório Pegado que 
solicitava poder nomear serventuário para o ofício que comprara de escrivão da 
saúde da Ilha de São Miguel; o segundo e o terceiro, dos presos José Machado e 
outros que trabalhavam na fábrica de pão de João Gambaro no Funchal, que, 
tendo sido absolvidos, solicitavam transporte para voltar para a Ilha da Madeira; 
o quarto, de João Gomes e outros marinheiros voluntários da corveta “Lealdade” 
que, tendo passado para a nau “D. João VI”, solicitavam igualdade de 
pagamento; o quinto, do marechal de campo comandante militar das tropas do 
estado da Índia, Augusto Pinto, sobre a absolvição do soldado condenado às 
galés, Antônio Francisco Tirano; o sexto, do alferes que se achava adido ao 
batalhão de infantaria nº 2 na Ilha da Madeira, José Maria da Costa Araújo e 
Sousa, que acompanhara o governador de Porto Santo à Lisboa, solicitando 
passagem para voltar à Madeira, por razão de moléstia; sétimo, do comandante 
da charrua “São João Magnânimo” sobre o pagamento dos gêneros 
transportados por aquela charrua; o oitavo, de João Luís Muzante solicitando 
sentar praça de sargento para ir para qualquer corpo de linha de reino de 
Angola. 
AHU_CU_Reino, Cx. 343, pasta 48. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 347 (1654-1885) 
N.º de pastas descritas: 28 
Assuntos: concessões de mercês; questões internas do Reino, tais como preço de carne, 
crimes e descaminhos das rendas da Fazenda Real;  transporte de gêneros do Brasil, Goa, 
Moçambique; situação dos edifícios públicos no Pará; estado da coutada de Vila Viçosa; 
encomendação de padre em Vimioso; correspondência de rotina com o embaixador de 
Portugal na Espanha no início da segunda metade do século XVIII; medidas disciplinares 
contra autoridades com comportamento abusivo na comarca de Bragança. 
 
1-  1654, Dezembro, 2, [Lisboa] 

ALVARÁ do rei [D. João IV] fazendo mercê ao Infante D. Pedro dos provimentos 
dos préstimos da Casa de Vila Real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 1. 
 

2-  1656, Novembro, 10 – 1735, Junho, 5 
ANOTAÇÕES (29) identificando o título de um auto, algumas leis, uma provisão 
e muitos alvarás do tempo, respectivamente, dos reis [D, Afonso VI], [D. Pedro 
II],[D. João V].  
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 2. 
 

3-  1671, Fevereiro, 5 – [post. 1696] 
ANOTAÇÕES (3), a primeira, sobre uma venda realizada por Antônio Alves da 
Cunha; a segunda, sobre o decreto das saboarias; a terceira, sobre o livro terceiro 
do “Situ Orbis”. 
Obs.: doc. em latim. Provavelmente a terceira anotação diz respeito ao livro de 
autoria do cosmógrafo português Duarte Pacheco Pereira, denominado 
Esmeraldo de Situ orbis ("O tratado dos novos lugares da Terra, por Manuel e 
Duarte"). 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esmeraldo_de_Situ_Orbis 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 3. 
 

4-  1677 – [post. 1827] 
LISTAS (3), a primeira, de quantias correspondentes à cobrança feita pelo 
tesoureiro João Lopes Cardoso; a segunda, lista e anotações sobre preços da carne; 
a terceira, dos animais, vegetais e outros artigos que se podem mandar vir de Goa 
e Moçambique.   
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 4. 
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5-  1726, Maio, 20 – 1786, Julho, 12, [Lisboa], Grijó 
CARTAS (4), a primeira do cônego Magistral da Igreja Patriarcal [de Lisboa], [D. 
João da Mota e Silva], ao rei [D. João V], sobre a carta que lhe tinha sido enviada 
pelo padre Barreto, para que seu pedido fosse apreciado; a segunda, de D. José da 
Anunciação da Virgem Maria ao rei [D. José I], queixando-se da nomeação do 
reverendíssimo padre geral para reformador; a terceira  e a quarta, à rainha [D. 
Maria I], sendo a segunda sobre a disputa havida entre os moradores do lugar de 
Monfreita, da cidade de Bragança e os moradores de Armezende, na Espanha; a 
terceira, do juiz de fora de Montalegre, Miguel Pereira de Barros, sobre o aumento 
da agricultura nos concelhos de Ruivais, Povoa de Lanhoso, Pontearcada e 
Montelongo.  
Obs.: ver AHU_CU_Reino, Cx. 297, pasta 8. 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 5. 
 

6-  1730, Agosto, 1, Gênova – 1731, Março, 20, Gênova. 
OFÍCIOS (7) do padre jesuíta Pier Francesco Zambini a um seu superior tratando 
de fatos políticos e eclesiásticos, mencionando constantemente a Miguel Lopes 
Rosa. 
Anexo: listas. Obs.: doc. em italiano.  
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 6. 
 

7-  1734, Novembro, 5 - Dezembro, 9, Lisboa. 
CARTAS RÉGIAS (2) do rei [D. João V], a primeira ao provedor da comarca de 
Miranda sobre os descaminhos das rendas da Misericórdia de Bragança; a 
segunda , ao bispo de Miranda sobre o comportamento ilícito de presbíteros nos 
mosteiros de religiosas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 7. 
 

8-  1734, Novembro, 13, Lisboa - Dezembro, 12, [Lisboa]. 
AVISOS (3), o primeiro e segundo do conde de Aveiras, Luís da Silva Tello [e 
Meneses], ao [governador de armas de Trás-os-Montes], um, para que as 
saboarias daquela província respeitassem o regimento e os alvarás concernentes a 
elas; o outro, sobre os desmandos cometidos em Bragança pelo brigadeiro 
Francisco da Veiga Cabral e seu irmão, o governador da praça daquela cidade, 
Francisco Xavier da Veiga, o brigadeiro, permitindo os abusos dos seus irmãos 
clérigos e outros parentes e o governador, usando despoticamente o seu cargo; o 
terceiro, a Gregório Pereira Fidalgo da Silveira sobre a devassa tirada pelo 
desembargador Antônio Coelho Meireles sobre os prejuízos causados em 
Bragança por Francisco Lopes, Tomé de Leam e outros.  
Anexo: portaria, decretos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 8. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

9-  ����1735, Abril, 24 – 1745, Abril, 17, Miranda, Nápoles, Whitehall, [Lisboa], 
Paranapanema.] 
OFÍCIOS (6), o primeiro, do Bispo de Miranda ao [secretário de Estado], Diogo de 
Mendonça Corte Real, sobre a devassa tirada em Bragança em razão dos insultos 
e desordens cometidos pelo padre Antônio da Ponte Galego ou Cabral [sic] e por 
seu irmão Sebastião da Veiga Cabral; o segundo, uma cópia, do marquês de [...] a 
monsieur de Chevigny sobre o cônsul francês recém-nomeado para Portugal; o 
terceiro, do duque de Newcastle, Holles Newcastle, ao enviado de Portugal sobre 
questões militares, políticas e econômicas entre Portugal e Inglaterra; o quarto, do 
[padre] João Batista Carbone ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], Pedro 
da Mota e Silva, sobre a sucessão do Bispo de Leiria; o quinto, do fiscal da 
Intendência da Praça de Santos, José Barros Lima, ao [secretário de Estado 
interino da Marinha e Ultramar], frei Gaspar da Encarnação, sobre as atividades e 
os problemas da Provedoria da Fazenda de Santos; o sexto , de José de Abreu de 
Carvalho ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], Pedro da Mota e Silva, 
sobre o pedido de uma parenta do padre Antônio Virgolino.  
Anexo: memória. Obs.: doc. em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 9. 
 

10-  [post. 1736] 
REQUERIMENTO de Lucas Germano Garcês Palha, provavelmente ao [secretário 
de Estado do Reino e Mercês], Pedro da Mota e Silva, solicitando a consulta 
referente ao seu pedido da mercê do hábito de Cristo com a mediação do padre 
[João Batista Carbone]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 10. 
 

11-  ����1738, Agosto, 13, Estreito do Rio Grande de São Pedro 
PORTARIAS (5) (traslados) passadas pelo general Gomes Freire de Andrade ao 
comissário da expedição e mostras no Rio Grande de São Pedro, Antônio 
Noronha da Câmara, sobre interrogatório a ser feito aos prisioneiros, maioral 
Cosme da Silveira e aos peões José Pinheiro e Lourenço Correia da Estância de 
Bogerú, seguindo-se as respectivas certidões do cumprimento daquelas portarias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 11. 
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12-  ����1738, Setembro, 13 – 1750, Fevereiro, 22, Évora, Lisboa, Pará, Rio de Janeiro, 
Castro Verde. 
OFÍCIOS (8), sendo os 4 primeiros, ao [secretário de Estado de Marinha e 
Ultramar], Antônio Guedes Pereira, o primeiro, do juiz de fora de Évora, João de 
Sequeira e Sousa, sobre um soldado desertor; o segundo, de João Marques 
Bacalhau ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], Pedro da Mota e Silva, 
sobre as quantias pertencentes à Fazenda Real, que vinham remetidas do Rio de 
Janeiro; o terceiro e quarto, do [governador e capitão general do Maranhão],  João 
de Abreu de Castelo Branco, um sobre a tradução que fizera de um livro militar 
inglês e que fora oferecido ao rei [D. João V] sem o seu consentimento, o outro, 
sobre o mau estado de conservação da catedral, da fortaleza e sobre a necessidade 
de se fazer descimento de índios para trabalharem na conservação delas; o quinto, 
do conde D. Luís de Meneses ao [arcebispo de Lisboa?] agradecendo a sua 
proteção e comentando a sua escolha para vice-rei da Índia; o sexto, de Matias 
Coelho de Sousa ao governador [e capitão general] do “Rio e Minas”, [Gomes 
Freire de Andrade], encaminhando cartas de Colônia [do Sacramento], Rio 
Grande e Santa Catarina, dando notícias da esquadra inglesa que fora àquela Ilha 
e outras notícias do Rio de Janeiro; o sétimo, do frei Feliciano de Nossa Senhora, 
provavelmente ao mesmo secretário sobre a falta de religiosos que havia no Reino 
e algumas ideias para saná-la; o oitavo, do frei Manuel Arcebispo de Évora ao juiz 
de fora de Coruche, Marcelino Rodrigues Colaço, sobre ordens reais de que não 
se arrendasse terras aos eclesiásticos. 
Anexo: ofícios, informação, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 12. 
 

13-  1739, Setembro, 29, 30, Ourém, Tomar. 
RECIBOS (2), o primeiro, passado pelo provedor da comarca de Ourém, Paulo 
Castelino de Freitas, o segundo, o juiz vereador de Tomar, Álvares da Silva, 
ambos acusando ter recebido carta do serviço real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 13. 
 

14-  1744, Abril, 8 – 1750, Fevereiro, 28, [Lisboa]. 
AVISOS (2), o primeiro, do prior [Francisco Meneses] ao [secretário de Estado do 
Reino e Mercês], Pedro da Mota e Silva, sobre o requerimento do escrivão da 
correição de Guimarães, D. Luís Antônio de Almeida, e que se tirasse informação 
sobre o corregedor de Guimarães; o segundo, para o juiz de fora de Vila Viçosa 
para que se tirasse devassa geral da coutada daquela vila. 
Anexo: informação (cópia), requerimentos, instrumento em pública forma, 
recibos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 14. 
 

15-  1746, Maio, 30, Lisboa 
AUTO da achada de um punhal com Francisco Gomes Lima  
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 15. 
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16-  1746 – [post. 1800, Setembro, 14] 
MEMÓRIAS (6), a primeira, sobre o Bispado de Miranda e lista de todos os seus 
bispos; a segunda, sobre as Caldas do Gerês; a terceira, intitulada “Carta a um 
amigo “ sobre como se devem portar os embaixadores nas cortes estrangeiras; a 
quarta, um estudo científico da banana; a quinta, um texto (fragmento) 
mencionando passadas de história antiga; a sexta, intitulada “Considerações 
sobre o modo de extinguir as travessias dos gados, especialmente de gado 
vacum”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 16. 
 

17-  ����1749, Novembro, 10-21, Lisboa. 
PROVISÕES (2) do rei [D. João V] ao governador e capitão general do Rio de 
Janeiro [Gomes Freire de Andrade], a primeira, ordenando que lhe mandasse 
informações sobre o provedor dos defuntos e ausentes daquela cidade; a segunda 
sobre a cobrança dos direitos das cavalgaduras que passavam pelo registro de 
Curitiba na Capitania de São Paulo. 
Anexo: provisão (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 17. 
 

18-  1766, Janeiro, 6 [Lisboa] – 1771, Agosto, 8 [Lisboa] 
OFÍCIOS (22) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. 
Luís da Cunha [Manuel], ao [embaixador de Portugal na Espanha], Aires de Sá e 
Melo, apresentando todas questões de rotina: encaminhando cartas para a corte 
espanhola, comentando os tumultos que estavam acontecendo em Madri, 
elogiando as medidas do marquês de la Mina, desejando melhoras da saúde da 
rainha de Espanha e, posteriormente, consternação por sua morte e dando 
notícias da morte do infante português D. Manuel, informando sobre a vinda do 
conde de Lippe a Portugal para a revista das tropas, sobre o impostor que fora 
preso na Galícia e se declarara filho do rei de Portugal, D. João V, sobre a saúde 
de ambas as famílias reais. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 18. 
 

19-  1777, Março, 4, [Lisboa]. 
DECRETO (cópia) da rainha D. Maria I aceitando as justificativas do marquês de 
Pombal [Sebastião José de Carvalho e Melo] para afastar-se do seu cargo de 
secretário de Estado dos Negócios do Reino, demitindo-o e concedendo-lhe a 
comenda de Santiago do Lanhoso e do arcebispado de Braga. 
Obs.: do punho do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 19. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

20-  1781, Junho, 22 
CARTA DE ENCOMENDAÇÃO passada pelo Bispo de Bragança e Miranda. D. 
Bernardo Pinto Ribeiro Seixas, concedendo ao padre José Joaquim de Miranda 
Pimentel a encomendação e cura da igreja reitoria do Vimioso, da igreja abadia de 
Valdaporca e a cura e regimento no espiritual da igreja de São Vicente da vila de 
Vimioso.  
Anexo: cartas de encomendação, requerimentos, certidões, auto de inquirição.  
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 20. 
 

21-  1784, Agosto, 30 – 1785, Novembro, 20, Mogadouro, Chaves, Bragança, Caldas. 
OFÍCIOS (8) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, o primeiro, do corregedor da Comarca de Miranda, Francisco Antônio de 
Faria, sobre as obras na foz do Rio Cavado; o segundo, o terceiro, o quarto e o 
quinto do juiz de fora de Chaves, Luís Antônio de Medeiros Velho, sendo o 
quarto ao intendente geral da Polícia [Diogo Inácio de Pina Manique], sobre o 
incentivo que vinha dando a lavoura naquela região, sobre licenças dos 
magistrados; sobre a nova fábrica de chapéus; sobre a falta de médicos naquela 
área; o sexto, do governador do castelo de Freixo de Espada à Cinta, Antônio José 
Pimentel Castro da Mesquita, pedindo benefícios para três sobrinhas que tinham 
ficado desamparadas; o sétimo, do juiz de fora de Montalegre, Miguel Pereira de 
Barros, sobre a nova repartição dos terrenos baldios de Chaves; o oitavo, ao 
brigadeiro tenente, sobre os campos destinados ao exercício militar e que estava 
sendo arado pelo tenente Francisco Ferreira Sarmento.  
Anexo: cartas, ofícios, requerimentos, certidão, decreto.  
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 21. 
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22-  ���� [ant. 1787, Maio, 12] – [ant. 1799] 
REQUERIMENTOS (4), sendo os três primeiros à rainha [D. Maria I] e o quarto ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, o 
primeiro, do procurador e vereadores da Câmara da vila de Outeiro, comarca de 
Bragança, sobre problemas com o ouvidor corregedor por causa das eleições 
naquela Câmara; segundo, da viúva do sargento-mor da vila de Outeiro, comarca 
de Bragança, Manuel Sarmento de Moraes Brisca, Maria Xavier de Moraes e 
Castro, solicitando o ofício de contador inquiridor distribuidor e escrivão da 
Almotaçaria da mesma vila para seu filho, Manuel José Sarmento de Moraes 
Brica; o terceiro, do juiz de fora de Montalegre, Miguel Pereira de Barros, 
solicitando o lugar de ouvidor da comarca de Bragança; o quarto, do ex-juiz de 
fora e ouvidor de Cuiabá, Diogo de Toledo Lara Ordonhez, solicitando o lugar de 
tesoureiro-mor da Sé da cidade de São Paulo para o seu irmão, padre Francisco 
Joaquim de Toledo Arouche Rendon, que já tinha sido preterido, quando 
concorreu a um canonicato naquela mesma catedral, por falecimento do 
tesoureiro Lourenço Cláudio Moreira. 
Anexo: requerimento. Obs.: em relação ao 3o requerimento ver AHU_CU_Reino, 
Cx. 291, pasta 45. Acerca do 4º requerimento mencionamos que Lourenço 
Cláudio Moreira foi nomeado para a tesouraria de São Paulo em 1795, ver 
consulta em AHU_ACL_CU_023, Cx. 12, D. 592. 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 22. 
 

23-  1789, Novembro, 30 – 1812, Março, 30, Mirandela, Lisboa. 
OFÍCIOS (5) os quatro primeiros ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro. Sendo que os três primeiros, do desembargador 
provedor da comarca de Miranda e conservador da Fábrica de Seda de Bragança, 
Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio, o primeiro, comunicando o batizado de seu 
filho; o segundo, sobre o problema de algumas cartas que tinham sido dirigidas 
por ele ao destinatário, terem chegado sujas de azeite; o terceiro dando conta das 
averiguações feitas sobre o uso dos terrenos baldios em Chaves; o quarto do ex-
governador de Timor, Feliciano Antônio Nogueira Lisboa, aludindo à sua injusta 
prisão e dando sugestões a respeito das melhorias que poderiam ser feitas 
naquela colônia; o quinto, do proprietário do navio Grão-Pará, Caetano Martins 
da Silva, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], conde das Galveias, [D. 
João de Almeida de Melo e Castro], agradecendo aos favores que fizera ao seu 
irmão e cunhado, comandante do mesmo navio, e comentando sobre fatos 
ocorridos quando das invasões francesas. 
Anexo: mapa. Obs.: em relação ao 4o ofício ver a consulta em AHU_CU_083, Cx. 
4, doc. 136 . 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 23. 
 

24-  1796, Outubro, 26, Queluz 
CARTA DE LEI (minuta) da rainha [D. Maria I] reformando o Conselho do 
Almirantado e prescrevendo seu regimento e os limites da sua jurisdição. 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 24. 
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25-  1824, Maio, 1-3. 
BOLETOS (35) de remessa de exemplares do Diário do Governo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 25. 
 

26-  1829, Maio, 3, [Lisboa]. 
AVISOS (2) (minutas) do [secretário de Estado dos negócios do Reino], conde de 
Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro , a Paulo José Miguel 
de Brito sobre uma remessa de amarras, tiradores, cabos grossos de cairo e outros 
materiais a ser enviada para Moçambique; o segundo, ao [vice-rei do Estado da 
Índia], D. Manuel [Francisco Zacarias] de Portugal e Castro para que ele 
remetesse à Lisboa o que constava da relação, principalmente os cavalos e éguas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 26. 
 

27-  1833, Abril, 13 – Maio, 31, [Lisboa] 
RECIBOS (2) da distribuição de rendimentos e emolumentos feitos pelo tesoureiro 
do cofre comum dos emolumentos das secretarias de estado e da Gazeta de 
Lisboa.  
Obs.: documento parcialmente impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 27. 
 

28-  [post. 1885, Março] 
RELAÇÃO de nomes de marqueses, trazendo o respectivo título, nome completo, 
data de nascimento e de morte (se fosse o caso). 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 347, pasta 28. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 350 (1740 – 1832) 
12 pastas descritas 
Assuntos: cartas particulares dando notícias diversas; despesas do ministro plenipotenciário 
de Portugal em Roma; avisos e requerimentos sobre recebimento de benefícios e licenças; 
questões militares durante o período das lutas entre o duque de Bragança, regente D. Pedro e 
D. Miguel. 
 

1-  ���� 1740, Maio, 22, Corunha, 1766, Fevereiro, 14, Bahia. 
OFÍCIOS (2), o primeiro, de Tadeu Luís de Vasconcelos ao [secretário de Estado de 
Marinha e Ultramar], Antônio Guedes Pereira, dando notícias de uma armada 
vinda de Cádiz e de um corsário que haviam aportado no porto do Ferrol; o 
segundo, dos governadores da Bahia, ao [secretário de Estado de Marinha e 
Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, acusando o recebimento dos 
quintais de pólvora e outros materiais destinados à Casa da Moeda daquela 
cidade.  
Anexo: sobrescritos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 350, pasta 1. 
 

2-  ���� 1754, Maio, 14 – 1757, Agosto, 22, Bahia. 
CARTAS PARTICULARES, a primeira, de Antônio de Cerqueira Torres a Plácido 
Fernandes Maciel dando notícias suas, desde a prisão onde se acha; a segunda, do 
filho de João Alves de Fonseca Coutinho ao pai dando notícias da sua vida na 
Bahia. 
Anexo: sobrescritos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 350, pasta 2. 
 

3-  1789, Fevereiro. 
LISTAS (6 maços) das despesas do ministro Plenipotenciário de Portugal em 
Roma, D. João de Almeida de Melo e Castro, durante o mês de fevereiro de 1789. 
AHU_CU_Reino, Cx. 350, pasta 3. 
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4-  ���� 1805, Junho, 17, Queluz – 1807, Agosto, 20, Mafra. 
AVISOS (5) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, ao [secretário de 
Estado do Reino e Mercês, ministro assistente ao Despacho e presidente do Real 
Erário], conde de Aguiar, [D. Fernando José de Portugal e Castro], para que 
deferisse o requerimento de Ana Josefa Antunes; o segundo, ao [secretário de 
Estado da Marinha e Ultramar, no Brasil], conde dos Arcos, [D. Marcos de 
Noronha e Brito], sobre a licença para que Emerenciana Gertrudes da Silva fosse 
para a companhia de seu marido, Antônio José Fernandes de Abreu, no Rio de 
Janeiro; o terceiro, ao governador e capitão general da capitania de São Paulo, 
Antônio José da Franca e Horta, sobre a licença para que o vigário da Freguesia de 
São Roque, daquele bispado, se dirigisse à Corte; o quarto, sobre a licença para que 
o major do Real Corpo de Engenheiros das Ilhas dos Açores se dirigisse à Corte; e 
o quinto, ao governador de Pernambuco, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, 
concedendo licença a Matilde do Carmo para retornar ao Reino com os três filhos. 
Anexos: requerimento, sobrescritos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 350, pasta 4. 
 

5-  [ant. 1821, Setembro, 11] 
REQUERIMENTO do proprietário do ofício de escrivão do Juízo dos órfãos da vila 
de Machico na Ilha da Madeira, Francisco Luís de Mendonça Catanho, ao rei D. 
João VI, solicitando a propriedade vitalícia daquele cargo.  
Obs.: inserido decreto. Anexos: certidão, requerimento, provisão e certidão em 
pública forma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 350, pasta 5. 
 

6-   ���� 1821, Setembro, 22 – 1822, Janeiro, 2, Queluz. 
AVISOS (5) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Joaquim José 
Monteiro Torres, todos comunicando concessão de licenças, o primeiro, ao governo 
da Ilha de São Miguel, a do coronel graduado comandante da tropa de linha 
daquela ilha, Manuel de Sousa Leotte; o segundo; ao governador do Maranhão, a 
de Francisca Joaquina Pereira Pinto, mulher do brigadeiro graduado, Manuel José 
Xavier Palmeirim para que se dirigisse a Portugal, com sua família, exceto seu 
marido; o terceiro, ao governador de Moçambique; a do escrivão da Junta da 
Fazenda daquela Província, Joaquim Antônio de Carvalho e Meneses para se 
dirigir à Corte; o quarto; ao governador de Pernambuco a do tenente Vicente 
Miguel Vieira para permanecer na Corte por 6 meses; o quinto, ao [secretário de 
Estado da Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro], conde de Arcos, [D. Marcos de 
Noronha e Brito], sobre o regresso à Portugal do criado do [rei D. João VI], 
Atanásio José Coelho e toda sua família.  
Anexos: sobrescritos, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 350, pasta 6. 
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7-  [ca. 1821] 
ETIQUETAS (33) para identificação de livros de registro de correspondência da  
Secretaria de estado da Marinha e Ultramar, com o vice-almirante e major general 
e ETIQUETAS (34) para identificação dos livros de registro de cartas régias e 
patentes. 
Anexos: sobrescritos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 350, pasta 7. 
 

8-  1823, Maio, 13, [Lisboa] – 1832, Outubro, 5, Moçambique. 
OFÍCIOS (4), o primeiro, do [oficial da Secretaria de estado da Marinha e 
Ultramar], Joaquim Guilherme da Costa Posser, informando nada constar naquela 
secretaria sobre Catarina Teresa Rita Feijó e Melo; o segundo, do [ministro 
assistente ao Despacho], duque de Cadaval, [D. Nuno Caetano Álvares Pereira de 
Melo] a Jorge Ferreira Gomes acusando o recebimento de ofícios; o terceiro e o 
quarto, do [governador de Moçambique ?], Joaquim Xavier Diniz Costa, ao 
conselheiro do Conselho Ultramarino, Manuel José Gomes Loureiro; dando 
notícias daquela capitania e fazendo referência ao falecido capitão general que o 
antecedera. 
AHU_CU_Reino, Cx. 350, pasta 8. 
 

9-  1824, Janeiro. 
LEMBRETES (81) relativos a requerimentos de oficiais e membros das tripulações 
das embarcações da Armada Real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 350, pasta 9. 
 

10-  1824, Agosto, 2 – 1829, Dezembro. 
RELAÇÕES DE REMESSA (18 pacotes) do Diário de Governo (Gazeta de Lisboa). 
Obs.: documentos impressos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 350, pasta 10. 
 

11-  1832, Julho, 13  
AVISO do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar da regência do duque de 
Bragança, D. Pedro], Agostinho José Freire, ao vice-almirante e major general 
Sartorius transmitindo instruções de D. Pedro para que contactasse o almirante 
inglês na foz do Tejo e ordenando algumas operações militares. 
Anexo: instruções, sobrescrito. Obs.: D. Pedro é tratado no documento por Sua 
Majestade imperial. 
AHU_CU_Reino, Cx. 350, pasta 11. 
 

12-  [sec. XIX] 
OFÍCIO E CARTA PARTICULAR, o primeiro de frei Agapito ao corregedor de 
Santarém comentando sobre um roubo de madeira e a segunda, de Quitéria da 
Silva. 
Anexo: sobrescrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 350, pasta 12. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 353 (1643-1849) 
N.º de pastas descritas: 47 
Assuntos: movimento de embarcações no porto de Lisboa, muitas destinadas ao Brasil; envio 
das arrobas de ouro e dos quintos de Minas Gerais e de Goiás para Lisboa; preocupação com 
as derramas, por ser exigência pouco aceita; soldados de São Paulo e de outras regiões para o 
sul; funcionamento das casas de fundição; colonos que insuflavam revoltas dos indígenas 
contra o governo no Brasil; provimento de religiosos no Funchal, em Olinda e Rio de Janeiro; 
contrato da dizima da Alfândega de Pernambuco; contrato das aguardentes e bebidas do Rio 
de Janeiro; promoções de postos na Marinha; construção da ribeira das naus no Rio de 
Janeiro; morte de pessoas reais; envio de artilharia e de munições para a mesma cidade; 
cuidados do governo português com a peste que grassava no Mediterrâneo; pedidos de 
cônsules franceses e ingleses para atenção a algum dos seus conterrâneos em situação 
irregular em Portugal; expedição do Rio Tibagí, no centro sul do Brasil, de que estava 
encarregado Francisco Tosi Colombina; carregamento de tábuas de tapinhoã e azeite de 
peixe embarcados no Rio de Janeiro para Lisboa; extinção do contrato do tabaco daquela 
mesma cidade; envio de papéis de serviço para  o Maranhão, Rio de Janeiro, Moçambique, 
Pará e Pernambuco. 
 
 
1-  ���� [post. 1643, Julho] – [post. 1764, Julho, 13] 

LEMBRETES, BILHETES e ANOTAÇÕES (fragmentos) (42) sobre vários assuntos, 
entre eles, o pagamento dos direitos, no porto, feito por oito galeões e dois 
patachos carregados de madeira; mensagem do Conselho da Fazenda ao secretário 
do Conselho Ultramarino, Afonso de Barros Caminha; conhecimentos e 
autorizações de saídas de embarcações; mercês de ofícios; pagamentos de somas 
devidas pela Real Fazenda; promoções; correspondência de rotina; requerimentos 
solicitando propriedade de ofícios ou promoções em postos e cargos; cobranças e 
suspensão das mesmas; contrato da dizima da alfândega de Pernambuco; contrato 
das aguardentes da terra e bebidas do Rio de Janeiro.  
Obs.: doc. m.est.  
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 1. 
 

2-  ���� [post. 1686] - [ant. 1807, Outubro, 13] 
REQUERIMENTOS (4), (fragmentos) sendo o primeiro, de Manuel Gonçalves 
Requião ao rei D. Pedro II,  solicitando a mercê do hábito de Cristo em honra dos 
serviços de seu pai, Francisco Gonçalves que fora cirurgião na capitania de 
Pernambuco; o segundo e terceiro (sem identificação de autor) à rainha D. Maria I, 
um, solicitando a reintegração do requerente no posto de capitão-mor; o outro,  
pedindo a restituição de seus bens; o quarto,  de Elias Anacleto de Sousa Vilar ao 
príncipe regente [D. João] solicitando certidão sobre o teor da decretação dos seus 
serviços.  
Obs.: m. est.  
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 2. 
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3-  ����1714 [Fevereiro, 26], Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre 
nomeações de capitães de artilharia do Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 3. 
 

4-  ����1718, Abril, 17 – 1790, Outubro, 25, Bruxelas, Lisboa, Queluz. 
ESCRITOS (4), AVISOS (minutas) (6) e OFÍCIO (minuta), os quatro primeiros 
escritos do [enviado extraordinário na Corte da França], Marcos Antônio de 
Azevedo Coutinho e do [embaixador na Corte da França], D. Luís da Cunha 
dirigidos ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], Pedro da Mota e Silva, sobre 
a presença da representação de Portugal em Bruxelas e Paris, fazendo menção ao 
tratado de Viena, ao congresso, e as festividades promovidas por D. Luís;  os  
avisos, relativos a prisioneiros vindos do Rio de Janeiro e da Bahia e aos olivais de 
Vila Viçosa; o último ofício (minuta), do [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao vice-rei do Rio de Janeiro, conde de 
Resende, [D. José Luís de Castro], sobre seus entendimentos com o desembargador 
Sebastião Xavier de Vasconcelos Coutinho, que foi para o Rio de Janeiro já 
instruído sobre as instruções que o próprio Resende já tinha levado consigo.  
Obs.: sobre tratados ver AHU_CU_Reino, Cx. 33-A, pasta 3. Anexo: nota. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 4. 
 

5-  ����1730, Maio, 16, São Luís do Maranhão. 
CARTA  governador e capitão general da Capitania do Maranhão, Alexandre de 
Sousa Freire ao rei [D. João V], em resposta a provisão de 31 de Janeiro de 1730, 
sobre a obrigação dos índios guajajaras, catequizados pelos padres de Maracu, 
prestarem serviço junto aos correios da Coroa.  
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 5. 
 

6-  ����1730 – 1806, [Lisboa] 
INFORMAÇÕES breves (7) sobre as companhias para a China; sobre partida do 
navio Nossa Senhora dos Remédios, Santo Amaro e Santo Antônio para o Rio de 
Janeiro; sobre o governador e o vigário da Ilha do Porto e provimento da igreja de 
Santo Antônio do Funchal; sobre o capelão dos dois regimentos da cidade de 
Olinda, da praça de Recife, padre Lino da Nóbrega e Vasconcelos e sobre de cartas 
do governador do Piauí. 
Anexo: folhas de rosto. Obs.: m. est. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 6. 
 

7-  ���� [post. 1731, Julho, 3] 
INFORMAÇÕES DE SERVIÇO (2) do alferes e ajudante supra João Antunes Lopes 
Martins, que prestou serviço na praça de Badajoz, na Colônia de Sacramento e no 
Rio de Janeiro e do alferes Antônio de Faria Carvalho, que serviu no Maranhão e 
no Pará. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 7. 
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8-  ����1737, Junho, 10 – 1797, Fevereiro 
RELAÇÕES (7), a primeira, constante de um livro de matrícula, contendo uma 
coluna com nomes de servidores, antecedidos de seus postos ou cargos e outra 
coluna contendo cifras em dinheiro;  segunda, de perguntas relativas aos serviços 
de cada uma, que deveriam ser feitas ao apontador da Ribeira das naus, aos oficiais 
que moravam em Cacilhas e outras regiões do Alentejo, aos almoxarifes, aos 
tesoureiros, aos oficiais e escrivães dos armazéns, ao patrão-mor, ao construtor e 
aos guardas, todos da mesma Ribeira das Naus; a terceira, das vigas e tábuas 
necessárias para a nova bateria do Areeiro;  a quarta, das cartas que vinham do 
governo de Pernambuco para a rainha [D. Maria I]; a quinta, de alimentos e frutas 
com seus preços; a sexta, das medidas do comprimento de vários armazéns; a 
sétima, de cartas expedidas [para Inglaterra], assinada por John Roberts [Said]. 
Anexo: lembrete; Obs.: doc. m.est.; doc. em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 8. 
 

9-  ����1744, Junho, 23 - 1758, Maio, 27, [Lisboa] 
CERTIDÕES (4), a primeira, passada pelo [tesoureiro do Conselho Ultramarino], 
[Pedro Florêncio] Barroso [de Almeida], declara que o navio Nossa Senhora da 
Conceição e Santa Ana de que é capitão e mestre Marcos do Amaral, que vai para o 
Maranhão, não leva nada do Conselho Ultramarino; a segunda e a quarta, 
passadas pelo escrivão proprietário da receita do tesoureiro e executória do 
Conselho  Ultramarino, Luís Gomes Leitão, uma, sobre o padre Mateus João [..] ir 
como capelão do navio Nossa Senhora das Candeias e Santo Antônio, que vai para 
a Bahia; a outra, padre José Guilherme de Sousa, ir como capelão do navio São José 
e Princesa Real, que vai para o Rio de Janeiro; a terceira, passada pelo tabelião José 
Antônio da Silva Freire reconhecendo o sinal de desistência de embarcar em um 
navio, passado por Francisco José de Andrade. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 9. 
 

10-  ����1749, Novembro, 5 – 1753, Agosto, 20, Lisboa. 
CERTIDÕES (3) passadas pelo escrivão proprietário da receita do tesoureiro e 
executoria do Conselho  Ultramarino, Luís Gomes Leitão, comprovando que os 
navios Nossa Senhora do Bom Despacho e São José; Bom Jesus da Trindade e Santa 
Ana; e Nossa Senhora do Rosário e São Lourenço estavam despachados e 
autorizados a irem, o primeiro, para o Rio de Janeiro; o segundo e o terceiro, para 
Pernambuco. 
Obs.: doc. m.est. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 10. 
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11-  ����1750, Dezembro, 1º - 1754, Junho, 29, [Lisboa] 
OFÍCIOS (18) (minutas) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Diogo de 
Mendonça Corte Real, ao [governador e capitão general do Rio de Janeiro], Gomes 
Freire de Andrade, a maior parte transmitindo avisos, tratando de vários assuntos, 
entre eles, o envio de cavalos do Rio Grande do Sul para São Paulo; o pouco 
rendimento de umas minas de diamante; preço do açúcar; fardas para as tropas no 
Brasil; engenho de descascar arroz; necessidade de embarcações pequenas na Ilha 
de Santa Catarina; remessa de artilharia e munições para o Rio de Janeiro; o ofício 
de fundidor nas Minas; sobre dificuldades de fundição do ouro; sobre a pastoral 
do bispo de Mariana condenando quem frauda os quintos;  pagamento da 
capitação; as marcas e bilhetes a serem usados nas casas de fundição e os 
descaminhos do ouro; desordens em Mariana causadas pelo ouvidor de Vila Rica, 
Caetano da Costa Matosos; fundidores e ensaiadores que estavam sendo enviados 
para se estabelecerem em Vila Rica, Sabará, Serro do Frio, Rio das Mortes, São 
Paulo, Goiás e Mato Grosso; sobre os problemas das derramas; dando ordens para 
os tesoureiros das casas de fundição; o contrato das entradas das Minas; 
provimento de postos vagos;  o povoamento da Ilha de Santa Catarina por ilhéus; 
condução do novo governador de Goiás, visconde de São Miguel; cuidados contra 
o contrabando; apresentação lista de fazendas proibidas que eram carregadas pelo 
navio “Nossa Senhora dos Prazeres e Bom Jesus” para a Colônia de Sacramento; a 
farinha de pau e aguardentes vindas da Ilha de Santa Catarina.   
Anexo: lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 11. 
 

12-  ����1754, Julho, 17 - 1756, Agosto, 5, [Lisboa] 
OFÍCIOS (9) (minutas) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Diogo de 
Mendonça Corte Real, ao [governador e capitão general do Rio de Janeiro], Gomes 
Freire de Andrade, a maior parte transmitindo avisos, tratando de vários assuntos, 
entre eles, as necessidade de se mudar a administração das naus de guerra, pois 
tem havido desordens nesta matéria; sobre a expedição do Rio Tibagí, de que 
estava encarregado Francisco Tosi Colombina, e descobrimento de suas minas, 
discutindo-se si se podia já chamar-lhe de seu descobridor; solicitando o envio de 
madeira dos pinhais do Viamão; a notícia dada pelo intendente do ouro do Rio de 
Janeiro de novos achados de ouro em Vila Rica; pagamentos dos quintos do ouro; 
providências relativamente aos colonos que, nas aldeias indígenas estimulavam 
revoltas destes contra as autoridades;  envio das arrobas de ouro de Minas Gerais e 
de Goiás; construção da ribeira das naus no Rio de Janeiro;  envio de artilharia e de 
munições para a mesma cidade; carregamento de tábuas de tapinhoã e azeite de 
peixe embarcados no Rio de Janeiro para Lisboa; extinção do contrato do tabaco 
daquela mesma cidade. 
Anexo: requerimento, parecer (minuta).  
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 12. 
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13-  ����1756, Fevereiro, 2 - 1801, Dezembro, 2, [Lisboa] 
AVISOS (12), o primeiro e o segundo (minutas), do [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], sendo o primeiro deles ao 
cabido da catedral da cidade de Mariana e o segundo, ao chanceler da Relação do 
Rio de Janeiro, sobre as fazendas que deveriam ser retiradas da nau “Lusitana” que 
chegara de Macau; o terceiro, do Conselho Ultramarino a todos os vice-reis e 
governadores ultramarinos sobre a forma de como se lhes enviariam decretos e 
como deveriam ser copiados; do quarto ao sexto, [secretário de Estado da Marinha 
e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], ao [vice-rei do Estado da Índia], D. José 
Pedro da Câmara, tratando, respectivamente, do requerimento de Narbá Naique 
Pratapa Rau; da ordem de volta para o Reino, pela monção de Janeiro, da nau de 
guerra “Nossa Senhora Madre de Deus”; da possibilidade de volta a Portugal  de 
alguns religiosos que tinham sido degredados para a Índia; o sétimo, do mesmo 
secretário sobre o mau comportamento do ouvidor da comarca do Maranhão, 
Julião Francisco Xavier da Silva Sequeira Monclaro; do oitavo ao décimo-segundo, 
do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, conde das 
Galveias], D. João de Almeida de Melo e Castro ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior], respectivamente sobre a falta de madeiras no Arsenal do 
Exército; sobre o perdão concedido ao furriel do regimento das milícias de Chaves, 
Manuel Gonçalves Pereira, do seu degredo; sobre o pedido de Antônio José de 
Oliveira Pula para sentar praça de soldado voluntário no regimento de artilharia 
da Marinha; sobre o embarque de balas de diferentes calibres que seguiam para a 
capitania do Pará; sobre a informação sobre o contágio que grassava na Andaluzia.  
Anexo: lembretes, carta, ofícios, decreto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 13. 
 

14-  ����1756, Fevereiro, 2-4, [Lisboa] 
CARTAS RÉGIAS (cópias) (4) do rei [D. José I], a primeira, ao governador interino 
do Rio de Janeiro, José Antônio Gomes Freire de Andrade, sobre a eleição de 
provincial da Ordem de Nossa Senhora do Carmo daquela cidade; a segunda, a 
João Alves Simões sobre os diamantes que tinham sido encontrados em Macau, 
com o segundo piloto da nau “Lusitânia”, Salvador Soares, que confessara que eles 
lhe tinham sido entregues no Rio de Janeiro;  terceira, ao bispo da cidade de São 
Paulo sobre a esmola para a obra da catedral; a quarta, ao bispo do Rio de Janeiro 
sobre o mesmo assunto daquela dirigida ao governador Gomes Freire de Andrade.   
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 14. 
 

15-  ����1757, Abril, 6, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da receita do tesoureiro e executor Conselho 
Ultramarino, Luís Gomes Leitão, referente à autorização para que o navio “Nossa 
Senhora dos Prazeres e Bom Jesus de Alenquer” pudesse ir para a Bahia. 
Anexo: informações.  
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 15. 
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16-  ����1757, Abril, 23, Rio [de Janeiro] 
CONHECIMENTO passado pelo escrivão dos contos e almoxarifado das Armas, 
André Francisco Xavier,  referente à nau de guerra “Nossa Senhora da Conceição e 
São Vicente Ferreira”, que partia do Rio de Janeiro para Lisboa com um 
carregamento de madeira.  
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 16. 
 

17-  1758, Janeiro, 16 – 23, [Lisboa], Salvaterra dos Magos 
DECRETOS (minutas) (3) do rei [D. José I], declarando findo o contrato do sal 
mantido com Maria Teresa de Abreu e seus filhos e com Domingos Gomes da 
Costa e seus sócios José Ferreira da Veiga e João Henrique. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 17. 
 

18-  ����1764, Abril, 16 - 1802, Julho, 1º, [Lisboa] 
PARECERES (3) do Conselho Ultramarino, o primeiro, sobre a promoção a coronel 
de Jacques Filipe de [Landersol] no Rio de Janeiro; o segundo (incompleto), sobre o 
requerimento do coronel Manuel Coimbra sobre a acusação de que fizera obras 
arbitrárias no quartel, como fora denunciado pelo provedor da Fazenda da ilha de 
Santa Catarina; o terceiro, a favor de se revogar a comissão dada ao 
desembargador da Relação da Bahia, Joaquim Antônio de Araújo.   
Obs.: doc. m.est. O último é um fragmento, sobre este parecer ver AHU_Bahia: 
AHU_ACL_CU_005, Cx. 209, D. 14848. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 18. 
 

19-  ����1764 - [post. 1794] 
OFÍCIOS (3), o primeiro, de Antônio Gomes Ribeiro a Luís Freire da Fonseca 
Coutinho pedindo o envio de uma encomenda; o segundo, para Martinho de Sousa 
e Albuquerque, a respeito de estar o rio Arari em terras ocupadas pelos franceses, 
no Pará, ou não; o terceiro (fragmento), fazendo referência a um juiz de fora, José 
de Araújo Noronha.   
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 19. 
 

20-  ����1769, Março, 4 - 1774, Março, 18, [Lisboa], Salvaterra dos Magos 
PORTARIAS (3), as duas primeiras, do [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar] Francisco Xavier de Mendonça Furtado, a primeira, concedendo a Rosa 
Maria a autorização para ir ao Rio de Janeiro e dali para companhia de seu tio, 
Francisco Vieira da Costa, em Minas Gerais; a segunda, concedendo a mesma 
licença, para ir ao Rio e a Minas Gerais, a Teresa Josefa Machado, que ia encontrar 
o marido, o acima referido Francisco; a terceira, do [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, concedendo ao bacharel José 
Carlos Pereira autorização a ir para a capitania de Mato Grosso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 20. 
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21-  ����1770, Março, 17 - 1779, Dezembro, 19, Lisboa 
INFORMAÇÕES, LEMBRETES e ANOTAÇÕES (21) relativas: ao ajuste de contas 
do provedor-mor da Bahia e de Minas Gerais, assim como o do bairro de Santa 
Catarina, em Lisboa; ao pedido de benefício do falecido capitão tenente Antônio 
Rodrigues dos Santos; à concessão de patentes e sesmarias que iriam para a 
assinatura real; pedido de bacharéis pedindo certidão da comprovação de seus 
títulos acadêmicos; do atendimento ao requerimento de Manuel Gomes Soares que 
serviu no Brasil e na Índia; do resumo de algumas consultas dos anos 1778 e 1779.     
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 21. 
 

22-  ����[1775 – 1807] 
LEMBRETES e notas (125) da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, do 
período dos secretários Martinho de Melo e Castro, D. Rodrigo de Sousa Coutinho 
e do visconde de Anadia, também da época em que João Filipe da Fonseca serviu 
como oficial-maior da mesma secretaria, uma vez que a maior parte dos 
documentos têm a sua letra.  
Em sua maioria contendo despachos deferindo ou indeferindo pedidos, mandando 
passar avisos ou certidões; entre os requerentes encontramos Feliciano Filipe Silva 
que fez queixa conta a Câmara do Funchal; Inácio João Mongiardino, tenente do 
primeiro Regimento da Armada que pede ser despachado para o governo da 
capitania do Espírito Santo, pedido que foi deferido por decreto; concessões de 
comutações de pena de degredo para o ultramar em trabalhos no Arsenal da 
Marinha de Lisboa; documentos que fazem referência a degredos para a Índia, 
entre eles o de Ricardo José Ferreira, o do soldado João Francisco; documentos que 
deferem os pedidos de militares para postos militares na Marinha; notas que 
enviam as petições para a Junta da Fazenda da Marinha deferir ou consultar; notas 
do secretário que estranham a demora em se passar patentes a militares com 
merecimentos suficientes para tê-las; nota do secretário mandando que se faça 
prova daquilo que o requerente alega, como o foro de fidalgo por exemplo; notas 
que mandam despachar requerentes para postos no Brasil; entre outros assuntos. 
Anexo: fragmentos de notas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 22. 
 

23-  ����1776, Novembro, 31 – 1810, Lisboa, […] 
RELAÇÕES (4), a primeira, da composição da tripulação da fragata “São João 
Batista”; a segunda, de secretarias vagas dos governos das capitanias do Brasil 
para as quais seriam escolhidos os respectivos secretários; a terceira, de pessoas a 
quem a Fazenda real devia algum pagamento; a quarta, das avaliações de preços 
para várias obras em alguns setores da fábrica de Val de Zebro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 23. 
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24-  ����1777, Abril, 15 - 20, [Lisboa] 
AVISOS (minutas) e OFÍCIOS (minutas) (14) do [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sendo 13, ao [vice-rei do Estado da Índia], 
D. José Pedro da Câmara, e um, a Narbá Naique Pataqua Rau, tratando, da 
decadência do comércio entre Damão e Moçambique; da possibilidade de se 
colocar a trabalhar nas embarcações marinheiros oriundos de Diu e Damão; da 
fabricação de fragatas nesta mesma cidade; de arregimentar-se recrutas locais para 
as tropas portuguesas na Índia; do navio que partira de Lisboa, com escala pela 
Bahia,  com tabaco em folha e em rolo para a Índia, afirmando-se que Portugal 
deveria fazer como a Inglaterra que introduzia o tabaco da Virgínia na Ásia, 
informando ainda que o capitão tenente Antônio José de Oliveira, comandante de 
um navio da Companhia geral de Pernambuco e Paraíba, parte de Lisboa, com 
escala pela Bahia, para ali receber 4 mil arrobas de tabaco destinadas a Índia; das 
férias e reformas de soldados e oficiais; das acusações feitas contra o brigadeiro 
Henrique Carlos Henriques; da representação que a congregação dos oratórios [de 
Goa] fizera ao arcebispo.  
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 24. 
 

25-  1778, Maio, 4 – 1784, Maio, 7, [Lisboa] 
AVISOS (3), o primeiro e o terceiro do mordomo-mor visconde [de Vila Nova da 
Cerveira, D. Tomás Xavier de Lima] ao [presidente do Conselho Ultramarino], 
conde da Cunha, [D. Antônio Álvares da Cunha], sobre petição de Julião Francisco 
Xavier da Silva Siqueira Monclaro a respeito de remuneração de serviços; outro, 
sobre a consulta de serviços feitos por Antônio de Cobelos Pereira e o seu irmão, 
padre Teodósio de Cobelos Pereira; segundo, do [secretário do Conselho 
Ultramarino] , Joaquim Miguel Lopes de Lavre, a Bartolomeu José Nunes Cardoso 
Giraldes remetendo papéis do padre Brás da Costa e Silva e seus irmãos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 25.  
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26-  ���� [post. 1780,  Abril, 7] – [post. 1803, Maio, 27], [Lisboa] 
LEMBRETES E ANOTAÇÕES (42) fazendo referência ao intendente de Polícia; ao 
pedido de perdão do resto de seu degredo de Manuel Vieira Bernardes, pois 
obtivera licença para ir curar-se de suas moléstias no Rio de Janeiro; às consultas 
da Mesa de Consciência e Ordens; ao requerimento de Joaquim José Mendes;  à 
permissão para o navio de Teodósio Gonçalves da Silva ir para a Índia; ao envio de 
papéis de serviço para  o Maranhão, Rio de Janeiro, Moçambique, Pará e 
Pernambuco; à promoção de militares no Pará; à consulta de Antônio de Saldanha 
de Albuquerque Castro Riba Fria; à consulta de Afonso Botelho de Sampaio; ao 
juiz de fora do Maranhão, Antônio Pereira dos Santos; referindo-se à consultas 
sobre sesmarias no Maranhão e Rio de Janeiro; à consulta da Câmara de Monte 
Mor, em Pernambuco; ao vigário da freguesia do Santíssimo Sacramento; às 
consultas do bispo de São Paulo, D. Mateus de Abreu Pereira, de José Rodrigues 
Silveira, de João Soares de Albergaria, de Luís Manuel de Évora de Macedo, de 
Antônio Ferreira, der Joaquim Vicente dos Reis, de Antônio Alberto Duarte, de 
Manuel José Teixeira Franco, de José de Faria Magalhães Malho de Bivar, dos 
oficiais do regimento de infantaria miliciana da Bahia, de Jerônimo Pinto Neto, de 
Antônio Aniceto de Pinto Lima; à diocese de Cabo Verde; ao requerimento do 
ensaiador supra numerário da Casa da Moeda do Rio de Janeiro, Antônio Silva 
Leitão; ao ordenado do músico tocador de fagote, Nicolau Heredia; à prisão do 
governador de Benguela, Francisco Paim da Câmara e Ornelas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 26. 
 

27-  ����1789, Abril, 18 - 1790, Janeiro, 31, Salvaterra dos Magos 
OFÍCIOS (5) e AVISO do mordomo-mor visconde [de Vila Nova da Cerveira, D. 
Tomás Xavier de Lima] ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho 
de Melo e Castro, o primeiro, marcando uma reunião, o aviso para que se 
examinasse se nos armazéns havia os gêneros relacionados em anexo; o segundo e 
terceiro ofícios, comentando os despropósitos do capitão-de-mar-e-guerra Manuel 
da Cunha Souto Maior, e qual seria o seu castigo; o quarto, sobre a promoção do 
brigadeiro Rafael Pinto e sobre quais homens poderiam ser mandados para o Rio 
Grande[de São Pedro] para promoverem a cultura do linho cânhamo; o quinto, 
sobre o mau procedimento de Antônio da Cunha Souto Maior. 
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 27. 
 

28-  1789, Outubro, 2 – 1790, Fevereiro, 8, [Lisboa], Gênova, Civitavecchia. 
CONHECIMENTOS e RELAÇÕES (20) de contas das despesas com objetos, 
serviços e alimentos feitas pelo embaixador de Portugal [junto à Santa Sé], conde 
de Almeida, [D. João de Almeida de Melo e Castro]. 
Anexo: lembretes; obs.: doc. em italiano; doc. impressos. Ver AHU_CU_Reino, Cx. 
70-A, pasta 6. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta . 
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29-  ����1789, Outubro, 24 – 1791, Novembro, 12, Queluz 
AVISOS (4) e ESCRITOS do [secretário de Estado do Reino e Mercês], Luís Pinto de 
Sousa [Coutinho], ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro, o primeiro, comunicando a nomeação do ex-governador do forte de 
São João da Barra do Rio de Janeiro, coronel Luís Antônio Pinto de Vasconcelos, 
para governador do forte de Santa Maria Madalena da praça de Chaves; o 
segundo, sobre as averiguações que deveriam ser feitas sobre o francês cavalheiro 
de la Champagne; o terceiro, sobre o requerimento do governador interino de Trás-
os-Montes, marechal de campo Manuel Jorge Gomes de Sepúlveda; o ofício, sobre 
o embarque, para Angola, dos dois cadetes do regimento de artilharia de Valença, 
João Pinto e Francisco Pinto; o quarto aviso, sobre a declaração de guerra da Suécia 
aos argelinos. 
Anexo: ofício; doc. em francês.  
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 29. 
 

30-  1790, Janeiro, 3 – 1791, Agosto, 21, [Lisboa] 
AVISOS e OFÍCIOS (12) do [secretário do Reino e Mercês], José Seabra da Silva, ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, 
tratando, entre outros assuntos, da mercê de dois moios de trigo ao cantor da 
capela da Ajuda, Domingos Correia da Costa; dos soldos do capitão-de-mar-e-
guerra, D. Frederico Guilherme de Sousa; da suspensão da pena de degredo para a 
Índia de Manuel Ferreira Barrão e da prisão, na Trafaria, de Albano José, de 
Ângelo José da Silva e do sargento-mor Antônio Paulo; de comparecimento do 
destinatário a encontros e cerimonias reais ou religiosas; da remoção de D. Ana 
Maria Antônia Ala, recolhida no conservatório de São Cristóvão para o convento 
de Santa Ana. 
Anexo: ofícios (minutas), ofício, informação, informação de serviço, notas 
(assento), requerimento, avisos.   
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 30. 
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31-  ����1790, Fevereiro, 3, 1791, Julho, 30, Salvaterra dos Magos. 
AVISOS (3) e OFÍCIOS (4) do mordomo-mor visconde [de Vila Nova da Cerveira, 
D. Tomás Xavier de Lima] ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sendo o último ao conde regedor da Casa a Suplicação, 
tratando todos, entre outros assuntos, sobre o requerimento de Simão Martins; 
sobre o desacordo entre o conde de São Vicente, [Miguel Carlos da Cunha Silveira 
e Lorena], e o guarda marinha José Antônio Pinto Pacheco, por causa do mau 
comportamento dos guardas marinha; sobre o embarque de trigo do Marrocos 
para Portugal; sobre a licença para Jacome Ratton tirar madeiras do Pinhal de 
Ourém; sobre o recebimento do salitre vindo de Goa para a fábrica de pólvora; 
pagamento ao cônsul geral em Marrocos, Manuel Simões da Ponte; chegada de 
paus de poliame vindos de Pernambuco; sobre o requerimento da mulher de 
Joaquim Lobo, Joaquina Rosa, que queria acompanhar o marido em seu degredo 
para Angola. 
Anexo: representação, relação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 31. 
 

32-  ���� 1790, Fevereiro, 19 – Março, 11, Salvaterra dos Magos 
AVISOS (8) do [secretário do Reino e Mercês], Luís Pinto de Sousa [Coutinho], ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, relativos 
aos requerimentos de D, Maria Vitória Vieira da Silva; sobre o rei de Marrocos 
estar armando duas embarcações para passarem o estreito [de Gibraltar] em breve; 
sobre prover-se o filho do [vice-rei do Estado do Brasil], conde de Resende, D. José 
Luís de Castro ser ajudante de ordens do governo do Rio de Janeiro com a patente 
de capitão; outro escrito, confirmando esta concessão;  sobre o pedido do sargento-
mor Simão Martins uma nova avaliação; sobre os escaleres e galeotas que já estão 
prontos para partirem com a família do infante D. Pedro; sobre a preocupação do 
porteiro da Câmara com a falta de escaleres; sobre o pedido do guarda marinha 
Pedro de Macedo Lemos passar para o regimento da cavalaria do cais; sobre a 
distribuição das embarcações encarregadas de conduzir os membros da família 
real. 
Anexo: informação, 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 32. 
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33-  1790, Abril, 17 – Novembro, 20, Salvaterra dos Magos, [Lisboa] 
AVISOS (7) do [secretário do Reino e Mercês] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, 
tratando, entre outros assuntos, das embarcações espanholas que se estão 
organizando em torno de Cartagena; do luto na corte em honra da morte do 
imperador [José II do sacro império romano-germânico] e da arquiduquesa Isabel 
[de Parma]; das armas tomadas aos argelinos; solicitação do soldado da terceira. 
companhia do regimento de infantaria de Valença do Minho, Antônio José de 
Oliveira, para ir para a Índia; dos alunos das aulas militares dos regimentos das 
províncias do Reino serem examinados pelos professores da Academia Real da 
Marinha; do pesar pela morte do príncipe Cristiano Frederico, primo do rei da 
Prússia e filho do príncipe Augusto Fernando. 
Anexo: ofício, carta. 
Obs.: sobre José II ver 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_II,_Sacro_Imperador_Romano-
Germ%C3%A2nico 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 33. 
 

34-  ����1790, Agosto, 16 – [1795], [Lisboa], Mafra. 
OFÍCIOS (7) e AVISOS (2) do mordomo-mor visconde [de Vila Nova da Cerveira, 
D. Tomás Xavier de Lima], ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, sendo o sétimo ao [secretário de Estado do Reino e 
Mercês], José da Silva Seabra, estabelecendo que os contratadores e rendeiros que 
arrematarem rendas reais devem apresentar certidão do real Erário; remetendo 
petição do presbítero secular da vila de Soure, Luis Bernardo Soeiro de Gouveia; 
remetendo correspondência do Rio de Janeiro; sobre medalhas do marechal de 
campo, Bartolomeu da Costa; encaminhando documentos sobre o pau-brasil. 
Anexo: decreto (cópia); Obs.: há documentos em que o mordomo-mor já assina 
como marquês, [marquês de Ponte de Lima]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 34. 
 

35-  1790, Outubro, 4 – 1791, Dezembro, 9, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) e ESCRITO do [secretário de Estado do Reino e Mercês], Luís Pinto de 
Sousa [Coutinho], ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro, sobre a necessidade de escaleres para que o conde de Cifuentes 
fosse à Aldeia Galega; sobre a petição do preso espanhol Manuel Alonso que pedia 
ser reconduzido à cadeia do Limoeiro e não ter de embarcar para a Índia; 
informação sobre patentes de oficiais engenheiros empregados nas demarcações 
[das fronteiras na América].   
Anexo: requerimento, certidão, ofício (cópia), ofícios, carta, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 35. 
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36-  1791, Janeiro, 3 – Julho, 12, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) e AVISO [secretário de Estado do Reino e Mercês], José da Silva 
Seabra, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, o primeiro, convocando-o para a missa solene do dia de reis; 
encaminhando papéis sobre um negócio sobre o qual não tinha muitas 
informações; o aviso é para que se aprontar um navio da Coroa defronte ao Campo 
de Santa Clara de onde se possa assistir as solenidades que se fariam no adro da 
igreja patriarcal de Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 36. 
 

37-  1791, Janeiro, 8 - Abril, 2, [Lisboa] 
AVISOS (2) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], Luís Pinto de Sousa 
[Coutinho], ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, o primeiro solicitando que se fizesse conhecer ao corpo da Marinha e a 
todos os governadores de ultramar a lei que fixava os novos pavilhões da marinha 
da França; o segundo, comunicando que fora expedida ordem de prisão ao cadete 
Antônio Faustino Mascarenhas, ao porta-bandeira agregado João Antônio de 
Sousa e ao cadete do regimento de Peniche, Cipriano Antônio, devendo irem servir 
na Índia por três anos, embora sem ser a título de degredo.  
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 37. 
 

38-  1791, Janeiro, 29 -  Fevereiro, 5, Salvaterra dos Magos. 
OFÍCIOS (4) do mordomo-mor, marquês [de Ponte de Lima, D. Tomás Xavier de 
Lima] ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, entre outros assuntos, sobre ajuda de custo ao Bispo de Macau , seu vigário 
geral, os padres da congregação da Missão e estudantes para irem para aquela 
cidade; sobre o pedido dos sobrinhos do marechal de campo Bartolomeu da Costa, 
de soldos que eram devidos a seu tio; sobre as petições do governador da Ilha da 
Madeira, D. Diogo Pereira Forjaz e do superintendente do sal de Setúbal . 
Anexo: ofícios, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 38 . 
 

39-  1791, Fevereiro, 11, Salvaterra de Magos - Dezembro, 24, Mafra, Almeida. 
OFÍCIOS (4) do mordomo-mor, marquês [de Ponte de Lima, D. Tomás Xavier de 
Lima] ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, o primeiro, sobre o decreto que nomeava o escrivão da mesa grande do 
Arsenal de Marinha, Luís Antônio de Leiros como fiscal da nova fábrica da 
cordoaria da enxárcia branca, na Junqueira; o segundo, sobre a sentença contra o 
réu Félix José de Farias;  o terceiro, sobre o pedido do arquiteto encarregado da 
edificação do novo convento dos padres arrábidos; o quarto, sobre a correção do 
balanço da pólvora dos armazéns reais da praça de Mirando, pois os primeiros 
dados estavam incorretos.   
Anexo: decreto (traslado); ofício, requerimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 39. 
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40-  1791, Agosto, 2 - Dezembro, 29, Queluz, [Lisboa] 
OFÍCIOS (5), AVISOS (2) e ESCRITOS (2) do [secretário de Estado do Reino e 
Mercês], Luís Pinto de Sousa [Coutinho], ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, tratando, entre outros assuntos, da 
condução do material para as obras na Torre do Outão; do requerimento do seu 
lugar-tenente encaminhado pelo correio-mor balio Duarte de Sousa Coutinho 
sobre dificuldades da ida da mala do correio para a Aldeia Galega; da carta do 
cônsul de Portugal em Tânger, Jorge Colaço, a respeito das dificuldades do navio 
que dali saiu carregado de bois com destino a Faro; da promoção do lente Feliciano 
Antônio ao posto de capitão de bombeiros do Regimento de Artilharia de Faro; do 
ofício recebido do embaixador da França, Chalon, sobre reclamações de cabos de 
navios franceses que afirmavam ter sido humilhados pelos portugueses; aviso 
sobre facilitarem os navios franceses que iriam continuar a viagem [de circum - 
navegação] do chevalier [Jean François] de La Perouse; aviso sobre o envio dos 
papéis de Manuel Antônio Gomes Varela; escritos sobre uma comunicação relativa 
à peste próximo a Argel e sobre o empréstimo de balas de artilharia aos franceses. 
Anexo: ofícios, aviso, representação; obs.: doc. em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 40. 
 

41-  ���� [post. 1799, Maio, 27] – 1849, Junho, 12 
LEMBRETES E ANOTAÇÕES (66) tratando brevemente, entre outros assuntos, do 
pedido do governador da Bahia para os soldos que eram devidos a um sargento-
mor da vila de Cachoeira; o mesmo para um militar da Ilha do Príncipe; pedido 
para que se completasse o pé de tropa em Moçambique; pedidos de mercês e 
benefícios; disputas entre o bispo e o prior da congregação da Senhora do Carmo 
de Goa; pedidos de pagamento de oficiais da Alfândega de Goa; contas do bispo 
de Macau; promoção de postos na Marinha; de requerimentos diversos de 
comandantes de embarcações e de seus capelães; do ouvidor de Moçambique. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 41. 
 

42-  ����1801, Agosto, 6 – Outubro, 13 [Lisboa] 
OFÍCIOS (8) do [secretário de Estado dos negócios estrangeiros e Guerra], D. João 
de Almeida de Melo e Castro ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
tratando, entre outros assuntos, da condução dos fornos de campanha mandados 
construir pelo Arsenal da Marinha para o Exército; do ofício recebido de D. Pedro 
de Cevallos; sobre a remessa de balas e de pólvora para Belém do Pará; sugestões 
para melhor arrecadação da Fazenda Real; relação de madeiras necessárias aos 
serviços do Arsenal Real do Exército; conserto do iate “São Martinho e Todos os 
Santos”; carta do comandante do navio americano “Sally, Elias Bates”, justificando 
que o cônsul americano na Madeira não lhe providenciara o necessário certificado 
de saúde. 
Anexo: ofícios, lembrete, ofício (cópia), relação; doc. em inglês 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 42. 
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43-  ����1801, Agosto, 14, [Lisboa] – 1807, Maio, 30, Mafra 
OFÍCIO e AVISO do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o primeiro, ao 
capitão Cipriano Ribeiro Freire, sobre a libertação das embarcações espanholas que 
se achavam detidas, em razão das boas relações atuais entre Portugal e Espanha; o 
segundo, ao [coronel dos dragões da Capitania de São Paulo ?], João Carlos 
Augusto de Oyenhausen [e Gravenburg], comunicando o perdão real ao cabo de 
esquadra da companhia da mesma dragões, Manuel Ribeiro da Silva.  
Anexo: ofício (cópia) 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 43. 
 

44-  1801, Setembro, 27 – Outubro, 21, [Lisboa], Mafra 
AVISOS (7) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. João 
de Almeida de Melo e Castro, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] 
tratando, entre outros assuntos, do pedido para que se cedesse um escaler ao 
coronel do real Corpo de Engenheiros, Eusébio Dias Azedo, todas as vezes que 
fossem necessárias para que avançasse nas diligências das quais estava incumbido; 
para que a companhia Hilne & Companhia se incumbisse do frete e conserto das 
peças de artilharia que foram remetidas ao Arsenal da Marinha; do pagamento de 
patentes e emolumentos a oficiais da Marinha Real; do fornecimento de linho 
cânhamo à Real Cordoaria.  
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 44. 
 

45-  1801, Novembro, 6 – 30, Mafra, [Lisboa] 
AVISOS (6) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. João 
de Almeida de Melo e Castro ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
respectivamente, sobre o requerimento do capitão de artilharia de Goa, José Serejo 
de Carvalho; admitindo na Real Cordoaria os oficiais de cordoeiro que 
trabalhavam no Arsenal Real Militar; comunicando o perdão ao soldado da 
brigada real da Marinha, Manuel José de Melo, do seu crime de deserção; 
concedendo a passagem do cabo de esquadra do regimento de infantaria de Serpa, 
Manuel Leal, para a brigada real da Marinha; solicitando a relação dos gêneros 
vindos da Inglaterra para o Arsenal Real da Marinha; autorizando que, quando 
houvesse vaga, o capitão-de-fragata da marinha Real, Cândido José de Sequeira, 
poderia ir para o lugar de intendente da capitania da Bahia.      
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 45. 
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46-  ����1801, Dezembro, 1º – 9, Mafra, [Lisboa] 
AVISOS (6) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. João 
de Almeida de Melo e Castro, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
respectivamente, autorizando a passagem do soldado Francisco Pereira Padilha 
para a segunda divisão da brigada real da Marinha; sobre envio da relação dos 
gêneros vindos da Inglaterra para o Arsenal Real da Marinha; deferindo o pedido 
do capitão tenente da Real Armada, João da Fonseca, para ir para outro serviço da 
mesma corporação; solicitando passaportes em branco para serem remetidos a 
Cipriano Ribeiro Freire para que se cumprisse o pedido do embaixador francês em 
Madri de que os navios franceses pudessem ter passaportes portugueses; sobre a 
trégua entre o governo português e a regência de Tunes; sobre o pedido do mesmo 
embaixador francês a favor da indenização pedida pela família do cidadão francês 
Dupetit Thouar, por causa do apresamento do seu navio realizado em Fernando de 
Noronha, na costa de Pernambuco, no ano de 1792. 
Anexo: lembrete, relação, ofícios (cópias); doc. em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 46. 
 

47-  1801, Dezembro, 18-28 Mafra, [Lisboa] 
OFÍCIOS e AVISOS (6) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra], D. João de Almeida de Melo e Castro, ao [secretário de Estado da Marinha 
e Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], respectivamente sobre, o ofício do marechal de campo, tenente da Torre de 
Outão, Paulo José Lopes, a respeito do perigo do contágio da peste de navios que 
entravam em Setúbal; sobre a avaria de um barco de Cacilhas de que é mestre 
Joaquim José dos Reis; sobre uma carta do cônsul americano em Lisboa a favor de 
um capitão daquela nacionalidade, Pelig Parker e mais cinco marinheiros, que se 
achavam presos no Arsenal Real da Marinha; encaminhando a relação das 
madeiras solicitadas pelo Arsenal Real do Exército e destinadas aos reparos 
necessários; encaminhando ofício recebido de Espanha sobre a ação de corsários; 
sobre os cuidados para se evitar o contágio da peste. 
Anexo: lembretes, ofício, ofícios (cópia); doc. em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 47. 
 

48-  1813, Setembro, 3, [Lisboa] 
MAPA da guarnição do bergantim “Boa Ventura”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 353, pasta 48. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 354 (1797) 
Pastas descritas: 28 
 
Assuntos: marinheiros enviados para a Corte; Casa Pia; órfãos do Colégio do Castelo; prisão 
de corsários franceses; indicação de pessoas para o serviço régio; alojamento para as 
recolhidas do recolhimento de Nossa Senhora do Amparo ao Paraíso; marinheiros franceses 
náufragos; empréstimos concedidos a Fazenda Real; informações sobre embarcações 
estrangeiras; devassas; construção de embarcações; degredados para a Índia; prisão do 
capitão do Regimento da Cavalaria da cidade de Goa, Caetano da Silva Beltrão; comboios de 
navios para a Índia. 
 
 
1- 1797, Janeiro, 2 --- Fevereiro, 19, Lisboa 

OFÍCIOS (5) do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina 
Manique ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, sendo: o primeiro, remetendo um ofício do juiz de fora do Faial, José 
Joaquim Botelho de Almeida; o segundo, acerca do leilão de 849 barris de sardinha 
provenientes do navio sueco ‘‘Maria Isabel’’, capitão Carlos Frederico, represado 
pela esquadra portuguesa; o terceiro, remetendo os autos inclusos e informando 
que cumpriu o aviso com base no alvará de 7 de Dezembro de 1796; o quarto, 
acerca de um aviso ordenando que se recrutasse homens para trabalharem nas 
embarcações da esquadra real, além de 100 marinheiros residentes em Lisboa; o 
quinto, comunicando a chegada de 15 grumetes enviados pelo juiz de fora de 
Coimbra para servirem na esquadra. 
Anexo: ofícios, relação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 1. 

 
2- 1797, Janeiro, 9 – Março, 10, Porto 

OFÍCIOS (5), do desembargador da Casa da Suplicação e corregedor e provedor da 
comarca do Porto, Francisco de Almada e Mendonça, ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, todos informando do envio 
de marinheiros, carpinteiros de machado e voluntários, respectivamente, pelas 
seguintes embarcações: o bergantim “Santa Ana Deligente” do mestre António 
Francisco da Costa, o iate “Nossa Senhora das Chagas “ do mestre António Xavier 
da Cruz, o iate “Braço Forte” do mestre António José de Sousa, o iate “Senhora da 
Encarnação”, de que é mestre José Francisco de Azevedo.  
Anexo: relações, ofício.  
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 2. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

3- 1797, Janeiro, 9 – Março, 16, Viana 
OFÍCIOS (5), do [governador das Armas da Província do Minho] David Calder ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
sendo: o primeiro, remetendo uma carta do comandante da fragata “Thetis”, no 
qual relatava que estiveram 40 dias perdidos no mar, mas já se encontravam 
seguros em Vigo; o segundo, informando sobre a partida e chegada de 
embarcações; o terceiro, confirmando que passaria a informar a mesma secretária 
acerca dos projetos e movimentos terrestres e marítimos dos espanhóis; o quarto, 
acusando a recepção de um ofício acerca das informações transmitidas pelo cônsul 
britânico na vila de Viana, Ricardo Allen, ao secretário sobre a entrada das 
embarcações reais, reparações de algumas embarcações, contratação de um piloto 
inglês e sobre o envio de alguns espiões para algumas praças, até Vigo, para 
obterem informações da entrada de tropas francesas; o quinto, sobre a construção 
de uma grande embarcação financiada pelos negociante da praça de Viana e 
remetendo uma carta dos mesmos negociantes, na qual expunham suas pretensões.   
Anexo: cartas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 3. 

4- 1797, Janeiro, 10 – Fevereiro, 25, Porto 
OFÍCIOS (6) de D. João Correia de Sá ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo: o primeiro, acusando a recepção 
de uma carta do general da província do Minho acerca da fragata “Thetis” e 
informando sobre outras embarcações; o segundo, pronunciando-se sobre as 
acusações de que fora alvo, acerca de possíveis excessos praticados na sua 
jurisdição, sendo acusado de negligência para com um cirurgião doente, [Manuel 
José da Silva]; o terceiro, informando sobre uma carta dirigida ao comandante da 
fragata “Thetis” e acerca do tráfego de embarcações; o quarto, relatando uma série 
de fatos ocorridos, em Viana, com uma embarcação de corso real; o quinto, 
comunicando, no seguimento do cumprimento de ordens régias, o embarque dos 
cordoeiros que constavam na relação assinada pelo chefe da divisão, [vice 
almirante do Conselho do Almirantado e do Conselho do príncipe regente D. João], 
Pedro de Mariz de Sousa Sarmento; o sexto, sobre o envio de trinta cordoeiros para 
trabalharem na Real Cordoaria da Junqueira. 
Anexo: requerimento, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 4. 
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5- 1797, Janeiro, 15 – Julho, 2, Leiria 
OFÍCIOS (6) do desembargador da Relação do Porto e conservador dos Pinhais 
Reais, Luís Xavier Valente de Gouveia, ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo: o primeiro, remetendo três 
certidões, a primeira, relativa a uma devassa feita aos oficias empregados do 
pinhal, a segunda sobre o escrivão do cofre das décimas e a terceira sobre o 
escrivão do cofre do pinhal, e ainda informando sobre os pagamentos dos 
operários do pinhal feitos desde Maio de 1793 com as receitas das vendas da 
madeira; o segundo, informando que o tesoureiro do cofre dos pinhais, João Vieira, 
solicitava o exercício das suas funções; o terceiro, acerca do pagamento das suas 
ordinárias e o atraso das décimas; o quarto, informando da execução de um aviso 
de 16 de Março do corrente ano enviando os autos de reforma de inventário; o 
quinto, sobre o montante retirado do cofre das décimas para as despesas do pinhal 
real, informando que não recebera as certidões confirmando que o montante 
entrara no erário régio, referindo as contas enviadas acerca das retiradas das 
décimas para as despesas do pinhal; o sexto, convidando-o para ser o padrinho do 
seu próximo filho(a) e, caso aceitasse, devia mandar uma procuração para este 
efeito. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 5. 
 

6- 1797, Janeiro, 22 – Março, 26, Porto 
OFÍCIOS (5), do chanceler da Relação e Casa do Porto, [com o governo das 
Justiças], Manuel Francisco da Silva e Veiga Magro de Moura, ao [secretário de 
Estado da Marinha e Ultramar D. Rodrigo de Sousa Coutinho] sendo: o primeiro, 
remetendo uma lista sobre vinte e um presos condenados ao degredo na Índia, 
embarcados no bergantim “Industria”, do mestre Miguel Joaquim da Silva e uma 
segunda lista sobre os presos detidos nas cadeias sob a jurisdição da Relação do 
Porto condenados ao degredo; o segundo, o terceiro e o quinto, remetendo listas de 
condenados ao degredo na Índia, embarcados, respectivamente, nos iates “Senhor 
das Chagas”, “J. M. José”  e “Senhor do Bom Fim”; o quarto, acerca da expedição 
de presos condenados ao degredo das comarcas da Relação do Porto, informando 
de que algumas comarcas não enviaram presos. 
Anexo: listas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 6. 
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7-  1797, Fevereiro, 9 – Maio, 27, Viana 
OFÍCIOS (3), do [cônsul britânico na vila de Viana], Ricardo Allen, ao [secretário de 
Estado da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo: o primeiro, 
apresentando as contas das despesas feitas com os suprimento das embarcações 
reais, informando sobre a circulação de embarcações, e sobre a possibilidade de 
navios de guerra navegarem naquela costa; o segundo, acusando a recepção de 
uma carta, comunicando que o [governador das Armas da Província do Minho] 
David Calder, deu-lhe detalhes do ofício que recebeu do mesmo secretário, sobre 
os dependentes (familiares) dos marinheiros e grumetes do luguer “Galgo”, que se 
encontravam em situação de indigência e solicitavam a atribuição de dois meses de 
soldo, tal como se fazia, quando uma embarcação da Armada Real se encontrava 
em missão; o terceiro, acusando a recepção de correspondência, confirmando os 
seus esforços na obtenção de noticias sobre embarcações inimigas, afirmando que 
se ocupasse algum cargo no serviço real podia conseguir mais noticias sobre as 
embarcações estrangeiras que passavam por Viana, e informando que interrogara 
dois habitantes de Gibraltar que desertaram de uma nau de guerra espanhola “São 
Agostinho”.  
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 7. 
 

8- 1797, Fevereiro, 11 – Abril, 22, Figueira 
OFÍCIOS (2), do juiz de fora da [Figueira], José Fortunato Brito Abreu de Sousa e 
Menezes ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, sendo: o primeiro, acusando a recepção de correspondência sobre 
marinheiros em excesso que viviam na Figueira e deviam ser presos e remetidos 
para a Corte para servirem nas embarcações da Armada Real e acerca de uma 
ordem de prisão de desertores, que não conseguiu cumprir; e o segundo, 
informando que ainda não remetera os cem marinheiros que o mesmo secretário 
pediu, porque na região sob sua jurisdição não conseguira reunir este número de 
marinheiros, uma vez que devido às notícias das prisões, eles se ocultavam. 
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 8. 
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9- ����1797, Fevereiro, 22 – Março, 22, Lisboa 
OFÍCIOS (5), do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina 
Manique ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, sendo: o primeiro, recomendando três mestres de embarcações da vila 
da Ericeira que pescavam no alto mar para o serviço real; o segundo, informando 
ser a favor do indeferimento ao requerimento do [coronel] Agostinho Janser Moller 
que queria obter licença real para enviar um escravo mulato para o Maranhão; o 
terceiro, explicando as razões pelos quais não deferira o requerimento incluso de 
Filipe Ribeiro Felgueiras, no qual se queixava que o intendente da polícia não 
deixara entrar na alfândega de Lisboa uma carga de panos de linho, livre de 
direitos alfandegários; o quarto, sobre Ricardo José, responsável por fazer a 
manteiga e pedia uma ajuda de custo de vinte moedas e um ordenado de seis 
tostões diários para ir voluntariamente ao Pará; o quinto, sobre a ordem para 
recrutar setecentos moços para servirem a bordo da esquadra real.  
Anexo: requerimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 9. 
 

10- 1797, Fevereiro, 23 – Abril, 26, Ponte de Lima, Figueira, Barcelos, Coimbra, Porto 
OFÍCIOS (5), ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho sendo: o primeiro, do corregedor da comarca de Viana, Caetano Correia, 
sobre os marinheiros pedidos para servirem na Armada Real e que deviam ser 
remetidos para a Corte; o segundo, do juiz de fora de Viana, remetendo uma lista 
de marinheiros detidos em Viana para trabalhar na Armada Real, o terceiro de João 
da Fonseca, acusando a recepção de um ofício do mesmo secretário e de um aviso 
do intendente da policia acerca dos marinheiros capazes de servir na Esquadra 
Real; o quarto, de Manuel Joaquim Da Cunha Sarmento, oferecendo-se para ocupar 
algum cargo no serviço régio, informando das dificuldades que tem passado e 
pedindo o seu auxílio; o quinto, de José de Castro Henriques, sobre o envio de dois 
réus sentenciados no iate “Nossa Senhora da Lapa” para a Índia. 
Anexo: lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 10. 
 

11- 1797, Março, 10 – Julho, 29, Trafaria 
CARTAS (3) a rainha D. Maria, do [comandante do Presídio da Trafaria], sargento 
– mor, António Paulo da Costa, a primeira, informando sobre os requerimentos de 
José da Rosa e de Joaquim Manuel, sendo que o primeiro fora libertado por 
incapacidade física e o segundo estava sentenciado a dez anos de degredo na Índia; 
a segunda, informando sobre o requerimento de Antônio Crispiniano Sonien, que 
se encontrava detido no Presídio da Trafaria, onde aguardava viagem para a Índia, 
e que se declarava inocente; o terceiro, informando sobre o requerimento de 
Sebastião da Silva, que pedia que lhe fosse entregue o seu escravo, António José da 
Silva. 
Anexo: requerimentos; 
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 11. 
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12- 1797, Março, 15 – 26, Porto 
OFÍCIOS (5), do desembargador da Casa da Suplicação, corregedor e provedor da 
comarca do Porto, Francisco de Almada e Mendonça, ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo: o primeiro, 
comunicando mais uma remessa de marinheiros, informando que Luís Pinto de 
Sousa [Coutinho] lhe havia encarregado da enumeração dos habitantes solteiros 
das comarcas do Porto e sobre a entrada de dinheiro por empréstimo no erário 
público; o segundo, acerca de uma embarcação espanhola que dera entrada no 
porto daquela cidade, vinda de Galícia, que estava sendo perseguida por um 
corsário inglês; o terceiro, informando que se encontravam matriculados muitos 
marinheiros para a embarcação que o governador das armas mandara construir, e 
que alguns destes marinheiros eram desertores das naus reais; o quarto, 
comunicando que cumprira o aviso do dia 19 do corrente mês, alertando todos os 
caixas e negociantes dos navios que quisessem aproveitar o comboio das naus para 
a Índia, que o embarque seria no dia 23 de Março; o quinto, informando do 
conteúdo do requerimento da representação dos comerciantes da praça da cidade 
do Porto, caixas e senhores dos navios. 
Anexo: ofícios, escrito, avisam, requerimento, lista 
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 12. 
 

13- 1797, Março, 16 – Maio, 12, Barcelos 
OFÍCIOS (2), do juiz de fora de Barcelos, Joaquim António Calça de Pina, ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho 
informando sobre as remessas de marinheiros detidos, explicando que tem enviado 
poucos marinheiros, devido ao número de desertores e de rebeldes, e informando 
sobre os privilégios dos administradores do tabaco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 13. 
 

14- 1797, Março, 16 – Março, 30, Porto 
OFÍCIOS (5), de D. João Correia de Sá ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo: o primeiro, informando que havia 
entregue a correspondência do capitão tenente e comandante do cutter “Balão”, 
Jorge Thonshon, uma vez que ele se encontrava na cidade, informando que uma 
nau espanhola entrara no porto da cidade e estava a ser perseguida por uma 
embarcação inglesa; o segundo, comunicando que mandou avisar aos comerciantes 
daquela praça que podem aproveitar o comboio para a [Índia] que sai todos os 
meses da Corte; o terceiro, recomendado Inácio Pereira para entrar no serviço da 
Armada Real como segundo tenente; o quarto, informando que o mau tempo 
impedira os navios de sair daquela praça na data do ofício e provavelmente 
haviam chegado a Vigo duas fragatas francesas; e o quinto, acusando a recepção de 
duas cartas, e realçando a recomendação que fez de Inácio Pereira, prevenindo-o 
acerca da entrada e saída de embarcações daquela praça.  
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 14. 
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15- 1797, Março, 26 – Dezembro, 16, Porto 
OFÍCIOS (2), do [comandante do Presídio da Trafaria], sargento-mor, Antônio 
Paulo da Costa ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho], sobre a artilharia que foi enviada da fortaleza de S. Lourenço da 
Barra para o forte da Trafaria e sobre o requerimento do cirurgião, Manuel José 
Monteiro, enfermeiro no Presídio da Trafaria, que exerce também o ofício de 
cirurgião.  
Anexo: requerimentos, certidões.  
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 15. 
 

16- 1797, Março, 27 – Maio, 6, Lisboa 
OFÍCIOS (5), do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina 
Manique ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, sendo: o primeiro, acerca do recrutamento de 1200 moços robustos para 
seguirem o ofício de marinheiro e participando que, para este efeito, mandara vir 
um grande número de homens do Algarve; o segundo, sobre uma devassa a ser 
realizada, devido aos roubos a bordo das naus da Esquadra Real; o terceiro, 
remetendo uma carta inclusa que foi aprendida a João Francisco Zerqes [sic], por 
ser alusiva ao republicano Antônio Larré; o quarto, acerca da ordem de soltura dos 
cordoeiros, Antônio José Ramos e Manuel José Carvalho, que foram enviados para 
Lagos para assentarem praça em um dos regimentos da guarnição do Algarve; o 
quinto, informando que o comissário da esquadra inglesa do general Servis, Isac 
Cofin, havia denunciado o aliciamento de marinheiros ingleses para embarcações 
americanas e inglesas.  
Anexo: ofício, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 16. 

17- 1797, Março, 30 – Maio, 31, Porto 
OFÍCIOS (4), do desembargador da Casa da Suplicação, corregedor e provedor da 
comarca do Porto, Francisco de Almada e Mendonça, ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo: o primeiro, acusando a 
recepção de um ofício do mesmo secretário, pelo qual fora encarregado de informar 
aos caixas dos navios do comércio que aproveitassem o comboio do cutter “Balão”, 
do luger “Galgo”, e do bergantim ali construído; o segundo, acerca da partida dos 
navios destinados a América, informando sobre a representação dos negociantes 
pedindo um comboio para os navios que se encontravam no porto de Vigo; o 
terceiro, informando da entrada e saída de embarcações no porto daquela cidade e 
comunicando uma remessa de setenta homens para servirem na Armada Real; o 
quarto, sobre o cumprimento das ordens relativas à proposição aos comerciantes 
da cidade do Porto de que emprestassem dinheiro à Fazenda Real, e acerca da 
construção de um brigue a mando do governador das armas. 
Anexo: requerimentos, listas, ofícios, resumo de despesas, recibo de mantimentos 
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 17. 
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18- 1797,Março, 31 – Julho, 4, Trafaria 
OFÍCIOS (5), do [comandante do Presídio da Trafaria], sargento-mor, Antônio 
Paulo da Costa ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho], sendo: o primeiro, informando da doença do um preso, João 
Pereira Ribeiro, que estava pronto para seguir viagem a Índia; o segundo, 
remetendo uma relação acerca de alguma quantia em dinheiro encontrada com um 
preso, tendo ele declarado que o dinheiro pertencia as pessoas que tinham seus 
nomes mencionados na relação; o terceiro, informando do embarque de José 
Rodrigues no navio “Marques de Angeja”, a fim de cumprir sentença no estado da 
Índia; o quarto, comunicando a fuga de um preso da enfermaria do Presídio da 
Trafaria; o quinto, informando sobre o requerimento dos presos, Francisco 
Eleuterio, José Afonso e Manuel Fernandes, fornecendo dados sobre eles.  
Anexo: atestado, relações, recibos, ofício, mapa, 
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 18. 
 
 

19- ���� 1797, Abril, 15, Figueira – Maio, 13, Porto 
OFÍCIOS (3), ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho], sendo: o primeiro, do juiz de fora da Figueira, José Fortunato Brito 
Abreu Sousa e Menezes, participando o cumprimento das ordens acerca da 
remessa dos marinheiros; o segundo, do negociante da cidade do Porto, Domingos 
Gomes Pinto, solicitando a permissão para armar em guerra na carreira do Brasil, o 
seu navio “Protector”; o terceiro, de Miguel Pereira de Ramos acerca de um novo 
método de fiação de seda, sendo que o signatário propõe a utilização do sistema 
antigo, até o estabelecimento de um melhor. 
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 19. 
 

20- 1797, Abril, 20 – 22, Porto 
OFÍCIOS (2), do desembargador da Casa da Suplicação, corregedor e provedor da 
comarca do Porto, Francisco de Almada e Mendonça, ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo: o primeiro, remetendo 
o requerimento do negociante da cidade do Porto, Domingos Gomes Pinto, 
proprietário do navio “Protector”; o segundo sobre a remessa de marinhos e 
homens robustos para o serviço real, sobre a construção de quatro iates, tratando 
ainda dos empréstimos à Fazenda Real e dos comboios dos navios com linho, 
daquela praça, para a Corte.  
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 20. 
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21- 1797, Maio, 16 – Julho, 24, Lisboa 
OFÍCIOS (4) e OFÍCIO (cópia), do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, 
Diogo Inácio de Pina Manique ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo; o primeiro, remetendo um ofício do escrivão da 
alfândega do Porto de Belém, Joaquim José de Abreu, acerca das pretensões de um 
negociante inglês de guardar em um armazém a carga de milho de um iate 
português; o segundo e o terceiro sobre alguns prisioneiros franceses, presos a 
bordo de uma embarcação de guerra, afirmando que se procurava o melhor lugar 
para os acolher, até serem remetidos para algum porto na França; o quarto, 
remetendo o ofício do juiz de fora de Aveiro, contendo informações sobre o brigue 
inglês “Fortuna”, comandado por Valentin Collar, que se encontrava na barra da 
cidade de Aveiro; o quinto, sobre a preparação da casa para acolher as recolhidas 
do recolhimento de Nossa Senhora do Amparo ao Paraíso, informando que o reitor 
do colégio dos meninos órfãos guardara o dinheiro para as despesas da reparação 
da casa onde já funcionara o dito Colégio. 
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 21. 
 

451797, Maio, 17, Porto 
CARTA de Damazo Coelho da Costa à rainha [D. Maria I] sobre o empréstimo que 
fez à Fazenda Real, à pedido da Companhia do Alto Douro, e mostrando o seu 
desagrado por ter recebido uma cautela como prova do empréstimo.  
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 22. 
 

461797, Julho, 8 – Setembro, 5, Lisboa  
OFÍCIOS (6), do provedor-mor da Saúde, Anacleto José de Macedo Portugal ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
sendo:o primeiro, remetendo uma cópia de um aviso, respondendo a representação 
do guarda-mor da saúde do porto de Setúbal; o segundo, encaminhando as cópias 
de duas cartas de Manuel Cipriano da Costa, do porto de Santa Cruz, informando 
sobre uma possível epidemia; o terceiro, sobre um ofício do intendente geral da 
Polícia da Corte e Reino, [Diogo Inácio de Pina Manique], remetendo um ofício do 
guarda-mor da saúde da vila de Peniche, no qual relata o seu zelo e o dos demais 
oficiais, no cumprimento das suas funções, sobretudo no tocante à venda do trigo 
de um navio naufragado; o quarto, acusando a recepção de um aviso no Senado da 
Câmara, uma vez que, desde da renuncia do marquês do Castelo Melhor, sendo ele 
o vereador mais antigo, ocupava o cargo de presidente, remetendo ainda uma 
informação do guarda-mor do porto de Belém; o quinto, sobre o aviso que continha 
as ordens dadas ao guarda-mor da saúde do porto de Belém acerca do despejo do 
Forte do Lazareto; o sexto, comunicando o parecer sobre o requerimento de José 
Balderi. 
Anexo: aviso, ofícios, certificados, atestados, auto, carta, requerimentos, aviso 
(cópia), carta de serviço, capítulos de regimento.  
 AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 23. 
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471797, Julho, 8 – Setembro, 5, Lisboa 
OFÍCIOS (5), do provedor-mor da Saúde, Anacleto José de Macedo Portugal, ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho], 
sendo: o primeiro, acusando a recepção de uma carta do juiz de fora de Setúbal, 
informando sobre o requerimento do negociante, João António da Fonseca, 
proprietário da galera “Nossa Senhora das Maravilhas”; o segundo, remetendo o 
requerimento do mestre da corveta “Nossa Senhora da Bonança”, Caetano 
Bernardo, e sobre uma possível quarentena aos navios que transportavam trigo de 
Safi, Marzagão e Mogador; o terceiro, informando que o mestre da corveta “Nossa 
Senhora da Bonança”, Caetano Bernardo o contactara a mando do mesmo 
secretário, para desembarcar um carregamento de trigo; o quarto, remetendo 
cópias de documentos sobre as actividades da provedoria mor da Junta da Saúde; o 
quinto, remetendo uma cópia do ofício do guarda-mor da saúde do porto de 
Setúbal. 
Anexo: requerimento, ofícios, atestado, certificados, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 24. 
 

481797, Julho, 24 – Agosto, 28, Lisboa 
OFÍCIOS (5), do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina 
Manique ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, sendo: o primeiro, remetendo uma cópia de um ofício que dirigiu ao 
presidente da Mesa da Consciência e das Ordens, o conde de Vale dos Reis, [D. 
Nuno José Fulgêncio de Mendonça Moura], acerca da casa das recolhidas do 
[recolhimento de Nossa Senhora do Amparo ao Paraíso], que se encontravam na 
antiga casa dos jesuítas no campo de Santa Clara; o segundo, sobre o alojamento 
dos órfãos do Castelo, que se encontravam no antigo colégio jesuíta no campo de 
Santa Clara, uma vez que o colégio estava a servir de casa para as recolhidas; o 
terceiro, sobre a chegada de trezentos e quarenta homens do arquipélago dos 
Açores para servir na tropa de linha do Reino; o quarto, sobre o desembarque de 
mercadorias contrabandeadas na costa de Cascais, Ericeira, Peniche e Setúbal, 
transportadas em embarcações de pesca, fugindo dos pagamentos dos reais 
direitos; o quinto, informando sobre quarenta e cinco prisioneiros franceses detidos 
no Castelo, por tomarem de assalto uma fragata real. 
Anexo: ofícios, requerimento (cópia),  
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 25. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

491797, Setembro, 5-13, Lisboa 
OFÍCIOS (5), do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina 
Manique ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, sendo: o primeiro, acerca dos corsários franceses presos pela tentativa de 
apresamento do cutter “Balão”; o segundo, informando da execução de um aviso 
que ordenava a entrega dos prisioneiros franceses a Antônio Lafargue, informando 
que este recusou a recebê-los e aconselhou que os enviasse para Espanha; o 
terceiro, remetendo a carta do administrador geral da Casa Pia e ajudante do 
Castelo de São Jorge, [José Rodrigues Lisboa] acerca do prisioneiro francês 
Maximiliano Bastian, que havia fugido; o quarto, sobre o cumprimento das ordens 
para o envio dos prisioneiros franceses para Espanha; o quinto, sobre o envio de 
mais trinta e sete prisioneiros para a Casa Pia.    
Anexos: ofícios, termo de declaração, atestado; obs.: doc. em francês.  
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 26. 
 

50 �1797, Setembro, 22 – Dezembro, 1, Lisboa 
OFÍCIOS (5) do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina 
Manique ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, sendo: o primeiro, informando acerca de uma diligência envolvendo o 
letrado, Joaquim José da Costa Limas, no cumprindo de ordens contidas em um 
aviso do mesmo secretário; o segundo, comunicando que se encontram vinte e oito 
marinheiros franceses na Casa Pia, que naufragaram na ilha do Pico e foram 
conduzidos ao porto de Lisboa; o terceiro, remetendo o ofício do oficial da 
alfândega, Marcelino Duarte Silva, sobre o navio Dinamarquês “Doroteia”; o 
quarto, remetendo uma carta régia e avisos que foram aprendidos ao [nomeado 
governador do Brasil], Francisco Inácio de Cid Melo e Castro; o quinto, acerca do 
requerimento de José Homem de Carvalho, que foi nomeado juiz de fora do 
Maranhão, informando que a resolução da questão que este tinha com Isidoro 
Inácio Alvares de Carvalho passara por examinar os livros e documentos reunidos 
por ambos. 
Anexos: ofício, decreto, carta régia, avisos. 
Obs.: em Outubro de 1797, a rainha nomeou Bernardo Manuel de Vasconcelos em 
lugar de Francisco Inácio de Cid Melo e Castro; ver: AHU_ACL_ CU_006 Cx.12. D 
707 
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 27. 
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511797, Novembro, 12, Lisboa 
OFÍCIO do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Diogo Inácio de Pina 
Manique ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, justificando a prisão do capitão do Regimento da Cavalaria da cidade de 
Goa, Caetano da Silva Beltrão, acusando-o de má conduta, enfatizando que, 
regressando à Corte, começou a associar-se com ciganos, envolveu-se numa 
devassa no Bairro Alto e, devido a esses fatos, refugiou-se em Leiria, onde foi 
preso, depois de cometer outros delitos. 
Anexo: ofícios, certidões, aviso, requerimentos, requerimentos (cópia), carta 
patente, carta testemunhável.  
AHU_CU_Reino, Cx. 354, pasta 28. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 355 (1743-1833) 
N.º de pastas descritas: 35 
Assuntos: despachos de frotas, contrabando, madeiras do Brasil, negócios diplomáticos, 
despesas das missões de D. João de Almeida de Melo e Castro, petições dos funcionários do 
Conselho Ultramarino, casamentos e mortes de pessoas reais, correspondência entre a Corte 
do Rio de Janeiro e o governo do Reino, avisos da Junta Suprema do Reino; coroação de D. 
João VI no Brasil. 
 

1-  ���� 1743, Abril, 15-18, [Lisboa] 
ESCRITOS (5) do Cardeal [D. João da] Mota [e Silva] ao [secretário do rei, D. João 
V], Beneficiado Antônio Batista, sendo o primeiro para remeter minutas de 
correspondência para o Rio de Janeiro e para a Índia; o segundo, tratando do 
despacho de vários papéis pela rainha, [D. Mariana de Áustria], e da resposta a 
uma carta da princesa das Astúrias, [D. Maria Bárbara de Bragança]; o terceiro e o 
quarto, continuando a remessa de minutas de correspondência para a Índia, além 
de fazer referência a um requerimento formulado pelos padres da Companhia [de 
Jesus]; e o quinto, acusando a entrega de conhecimentos de encomendas e de uma 
relação de [objetos de] prata.   
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 1. 
 

2-  ���� [ant. 1745, Abril, 8] – [ant. 1745, Agosto, 21] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João V], sendo o primeiro do provedor, Custódio 
Nogueira Braga, e dos deputados da Mesa dos Homens de Negócio do Bem 
Comum, reclamando maior intervenção nos processos de licenciamento de 
navegação de cabotagem na costa do Brasil; e o segundo de Manuel Dias da Costa, 
solicitando a entrega de um documento necessário à sua demanda de emancipação 
do pátrio poder. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 2. 
 

3-  1747, Dezembro, 14, [Lisboa] 
OFÍCIO do [corregedor] Antônio da Costa Freire ao [secretário de Estado do Reino 
e Mercês, Pedro da Mota e Silva], sobre uma petição que lhe fora dirigida por 
[Soror Francisca da Cruz], prioresa do Mosteiro de São Domingos das Donas de 
Santarém, a respeito do conserto de um telhado parcialmente destuído por outros 
religiosos da cidade. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 3. 
 

4-  1750, Fevereiro, 19, [Lisboa] 
ESCRITO do aposentador-mor, [conde de Santiago de Beduíno, D. Lourenço de 
Sousa da Silva e Meneses], ao padre José de Sousa, sobre papéis necessários à 
expedição dos seus serviços. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 4. 
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5-  1751, Abril, 20, Lamego 
OFÍCIO do [provedor da comarca de Lamego], [doutor] Afonso da Silva, ao 
[secretário de Estado do Reino e Mercês, Pedro da Mota e Silva], reclamando do 
tratamento que recebera do govenador das armas [da Beira], durante uma 
diligência que fora fazer à praça de Almeida. 
Obs.: documentos cosidos em processo. Anexos: declaração, ofício, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 5. 
 

6-  [ant. 1751, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO do [pajem de Monsenhor Pedro da Costa de Almeida Salema], 
Domingos Pereira de Lima, ao rei [D. José], solicitando provimento em um dos 
empregos da nova contadoria para a arrecadação da fazenda Real das conquistas. 
Anexo: mandado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 6. 
 

7-  1752, Dezembro, 6, Barcelos 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Correição e Chancelaria de novos direitos da 
vila de Barcelos e sua comarca, Ricardo Pinto Coelho, sobre os emolumentos 
trimestres do escrivão da Câmara, Almotaçaria, Órfãos, Judicial e Notas do Couto 
de Correlhã. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 7. 
 

8-  ���� 1756, Janeiro, 19 – Maio, 24, [Lisboa] 
OFÍCIOS (10) do [provedor dos Armazéns], José Joaquim de Larre, ao [secretário 
de Estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, tratando da 
nomeação de pilotos e comissários das naus do comboio das frotas do Rio de 
Janeiro e da Bahia; do soldo de um mestre das naus de guerra; da promoção de um 
oficial da Armada Real; da água potável para os navios, e da necessidade de 
realizar pagamentos de estopa e madeiras. 
Anexos: avisos, requerimentos, certidões, ofício, informação e relação. 
Obs.: um dos requerimentos tem especial interesse para o estudo da caligrafia 
barroca. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 8. 
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9-  1756, Fevereiro, 25 – Junho, 21, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) de Bernardo de Almada Castro e Noronha ao [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, sendo o primeiro sobre 
petição do [contratador do consulado geral da saída e entrada da Casa da Índia], 
José Machado Pinto, para que lhe mande fazer uma barraca da parte da praia, em 
que esteja a mesa do consulado; o segundo, sobre a dificuldade de se arranjar 
fardamento para os soldados que iam servir no Estado da Índia; o terceiro e o 
quarto, sobre a necessidade de pôr guardas em três naus inglesas chegadas da 
Índia, e as quais acorriam muitos fidalgos, acompanhados, por vezes, de outras 
pessoas, para fazerem negócios. 
Anexo: requerimento. Obs.: para Bernardo de Almada Castro e Noronha, ver 
também AHU_CU_Reino, Cx. 16, pasta 14 e Cx. 27, pasta 3.  
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 9. 
 

10-  1756, Julho, 9-17, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado da marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça 
Corte Real, sendo o primeiro do [bacharel] João Pedro Ludovice, sobre a sucessão 
de uma comenda que fora da Condessa de Sarzedas, [D. Teresa Marcelina da 
Silveira]; e o segundo do [desembargador] Francisco Xavier Porcile, informando 
requerimento do negociante [alemão] André Amadeu Milentz, que se dizia credor 
dos Armazéns do Reino. 
Anexos: avisos e requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 10. 
 

11-  ���� [1756] 
RELAÇÃO de madeiras vindas do Brasil nos navios mercantes das frotas do Rio de 
Janeiro, Bahia e Pernambuco, no ano 1755, e recebidas na Ribeira das Naus antes 
do terremoto de 1 de Novembro. 
Obs.: lista organizada por embarcações, com os nomes dos seus capitães. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 11. 
 

12-  1759, Março, 11 
RECIBO do caixeiro do trapiche da Venerável Ordem Terceira, Inácio de Sousa, de 
três dúzias e meia de couçoeiras de guaroba, do desembargador Agostinho Luís 
Ribeiro, recebidas da sumaca Santa Anta e São João.    
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 12. 
 

13-  1763, Março, 23, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião 
José de Carvalho e Melo], ao [desembargador] Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira, 
remetendo conta do juiz das sisas da vila de Moura, João Manuel da Costa Crespo. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 13. 
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14-  1790, Março – Julho, [Roma] 
RELAÇÕES (7) de despesas do ministro [plenipotenciário] de Portugal junto à 
Santa Sé, [D. João de Almeida de Melo e Castro]. 
Obs.: em italiano; uma em mau estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 14. 
 

15-  1797 – 1798, [Londres] 
RECIBOS e MAPAS de despesas (40) relativas ao [enviado extrardinário e ministro 
extraordinário de Portugal em Londres], D. João de Almeida de Melo e Castro.  
Anexo: escrito. Obs.: na maior parte, em inglês. Ver também AHU_CU_Reino, Cx. 
23, pasta 28. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 15. 
 

16-  1798, Novembro, 22 – Janeiro, 11, [Londres] 
ESCRITOS (2) de José Correia da Serra ao senhor Augusto Molloy, pedindo que 
ponha na presença do [enviado extrardinário e ministro extraordinário de Portugal 
em Londres, D. João de Almeida de Melo e Castro] informações sobre as despesas 
devidas aos aprendizes de Mr. Ramsden. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 16. 
 

17-  1799, Janeiro, 24, [Londres] 
CARTA PARTICULAR de Giuseppe Bonomi ao [enviado extrardinário e ministro 
extraordinário de Portugal em Londres], D. João de Almeida de Melo e Castro, 
analisando fatura de serviços. 
Anexo: fatura. Obs.: carta em italiano; fatura em inglês, sobre impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 17. 
 

18-  1808, Janeiro, 9-30, [Lisboa] 
AVISOS (3) do secretário do Reino, João Antônio Salter de Mendonça, ao 
[conselheiro do Conselho Ultramarino], visconde da Lapa, [José de Almeida 
Vasconcelos Soveral de Albergaria], remetendo para consulta requerimentos do 
bacharel Antônio de Liz e do tenente Francisco Pinto Ribeiro de Sousa. 
Anexos: relação, lembrete. Obs.: documentos numerados e conservados em forma 
de maço com capilha.  
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 18. 
 

19-  1809, Janeiro, 4 – Dezembro, 20, [Lisboa] 
AVISOS (6) do secretário do Reino, João Antônio Salter de Mendonça, e do 
secretário da Marinha e Ultramar, Miguel Pereira Forjaz, ao [conselheiro do 
Conselho Ultramarino], visconde da Lapa, [José de Almeida Vasconcelos Soveral 
de Albergaria], remetendo ordens do príncipe regente [D. João], consultas 
resolvidas e requerimentos de João Batista e Silva e Filipe Correia Picanço. 
Anexos: ofícios (cópias), relações, lembretes. Obs.: documentos numerados e 
conservados em forma de maço com capilha.  
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 19. 
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20-  ����1810, Janeiro, 17 – Outubro, [11?], [Lisboa] 
AVISOS (16) do [secretário do Reino], João Antônio Salter de Mendonça, e do 
[secretário da Marinha e Ultramar], Miguel Pereira Forjaz, ao [conselheiro do 
Conselho Ultramarino], visconde da Lapa, [José de Almeida Vasconcelos Soveral 
de Albergaria], remetendo resoluções do príncipe regente [D. João] sobre 
conselheiros, funcionários régios, consultas relativas a negociantes da praça de 
Lisboa, agricultores da capitania da Paraíba do Norte e a Câmara da vila da 
Paraíba (capitania de São Paulo), entre outros assuntos. 
Anexos: lembretes, decreto (cópia). Obs.: documentos numerados e conservados 
em forma de maço com capilha.  
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 20. 
 

21-  1811, Janeiro, 14 – Outubro, 3, Rio de Janeiro, [Lisboa] 
AVISOS (9) do [secretário de Estado do Reino e Mercês, ministro assistente ao 
Despacho e presidente do Real Erário], conde de Aguiar, [D. Fernando José de 
Portugal e Castro], do [secretário do Reino], João Antônio Salter de Mendonça, do 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Miguel Pereira Forjaz, do conde de 
Redondo, [Fernando Maria de Sousa Coutinho Castelo Branco e Meneses], e do 
[secretário de Estado interino do Reino e Fazenda], desembargador Alexandre José 
Ferreira Castelo, ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], visconde da Lapa, 
[José de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], sobre funcionários régios, 
militares, secretários de estado, despesas de secretaria e resgate de cativos.  
Anexos: lembretes, portaria (cópia). Obs.: documentos numerados e conservados 
em forma de maço com capilha. A portaria é de nomeação do desembargador 
Alexandre José Ferreira Castelo para o lugar de secretário de Estado do Reino e 
Fazenda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 21. 
 

22-  1812, Fevereiro, 13 – Dezembro, 3, [Lisboa] 
AVISOS (7) do [secretário de Estado do Reino], João Antônio Salter de Mendonça, 
do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Miguel Pereira Forjaz, e do 
[secretário de Estado interino do Reino e Fazenda], desembargador Alexandre José 
Ferreira Castelo, aos [conselheiros do Conselho Ultramarino], visconde da Lapa, 
[José de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria], e barão de Manique [do 
Intendente, Pedro Antônio de Pina Manique Nogueira Matos de Andrade], sobre o 
casamento da princesa D. Maria Teresa, a morte do infante espanhol D. Pedro 
Carlos, o pagamento do resgate de cativos em Argel, licenças e substituições de 
oficiais e conselheiros da Coroa. 
Anexos: ofício (cópia), relação, portarias (cópias). Obs.: documentos numerados e 
conservados em forma de maço com capilha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 22. 
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23-  1813, Março, 23 – Outubro, 23, [Lisboa] 
AVISOS (5) do [secretário de Estado interino do Reino e Fazenda], desembargador 
Alexandre José Ferreira Castelo, aos [conselheiros do Conselho Ultramarino], 
barão de Manique [do Intendente], [Pedro Antônio de Pina Manique Nogueira 
Matos de Andrade], e visconde da Lapa, [José de Almeida Vasconcelos Soveral de 
Albergaria], ordenando a remessa das relações de ordenados da sua competência, 
determinando as circunstâncias pela infanta D. Maria Ana e encaminhando para 
consulta requerimentos de João Antônio Botelho de Gouveia, Germano Antônio 
Duarte de Oliveira e dos procuradores gerais das Províncias de Santo Antônio dos 
Capuchos e de Nossa Senhora da Conceição da Beira e Minho. 
Anexos: requerimento. Obs.: documentos numerados e conservados em forma de 
maço com capilha.  
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 23. 
 

24-  1814, Abril, 25 – Novembro, 19, [Lisboa] 
AVISOS (8) do [secretário do Reino], João Antônio Salter de Mendonça, do 
[secretário da Marinha e Ultramar], Miguel Pereira Forjaz, do marquês de Borba, 
[Fernando Maria de Sousa Coutinho Castelo Branco e Meneses], ao [conselheiro do 
Conselho Ultramarino], barão de Manique do Intendente, [Pedro Antônio de Pina 
Manique Nogueira Matos de Andrade], sobre a celebração de um Te Deum em 
agradecimento pelas vitórias militares ultimamente alcançadas, a forma de 
arrecadação da contribuição extraordinária de defesa, e o despacho de conselheiros 
e oficiais da Coroa.  
Anexos: bilhetes, provisão (impressa). 
Obs.: documentos numerados e conservados em forma de maço com capilha.  
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 24. 
 

25-  1815, Janeiro, 31 – Novembro, 20, [Lisboa] 
AVISOS (5) do [secretário de Estado do Reino], João Antônio Salter de Mendonça, 
do [secretário de Estado do Reino e Mercês, dos Negócios Estrangeiros e Guerra e 
presidente do Real Erário], marquês de Aguiar, [D. Fernando José de Portugal e 
Castro], do [secretário da Marinha], Miguel Pereira Forjaz, e do [secretário de 
Estado interino do Reino e Fazenda], desembargador Alexandre José Ferreira 
Castelo, ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão de Manique do 
Intendente, [Pedro Antônio de Pina Manique Nogueira Matos de Andrade], sobre 
pagamentos de despesas e serviços, e consultas de requerimentos. 
Obs.: documentos numerados e conservados em forma de maço com capilha.  
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 25. 
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26-  1816, Janeiro, 30 – Outubro, 16, [Lisboa] 
AVISOS (6) do [secretário de Estado do Reino], João Antônio Salter de Mendonça, 
e do [secretário de Estado interino do Reino e Fazenda], desembargador Alexandre 
José Ferreira Castelo, ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão de Manique 
do Intendente, [Pedro Antônio de Pina Manique Nogueira Matos de Andrade], 
sobre requerimentos, um pedido de licença, o luto pela morte da rainha [D. Maria 
I] e a notícia dos contratos matrimoniais com que se selava a aliança com Espanha. 
Obs.: documentos numerados e conservados em forma de maço com capilha.  
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 26. 
 

27-  ���� 1817, Fevereiro, 10 – Novembro, 22, [Lisboa] 
AVISOS (7) do [secretário de Estado do Reino], João Antônio Salter de Mendonça, 
do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Miguel Pereira Forjaz, e do 
[secretário de Estado interino do Reino e Fazenda], desembargador Alexandre José 
Ferreira Castelo, ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], barão de Manique do 
Intendente, [Pedro Antônio de Pina Manique Nogueira Matos de Andrade], sobre 
consultas de requerimentos, juros impostos no rendimento dos efeitos do Conselho 
Ultramarino, o auto de levantamento de el-rei [D. João VI] no Rio de Janeiro, a casa 
de reunião do Conselho Ultramarino (que se determinava dividir com o Conselho 
de Guerra), a nomeação de secretários de estado, o casamento do príncipe D. Pedro 
e a conservação do lugar de conselheiro por parte de Aires Pinto de Sousa. 
Obs.: documentos numerados e conservados em forma de maço com capilha.  
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 27. 
 

28-  ���� 1818, Janeiro, 3 – Dezembro, 12, [Lisboa], Rio de Janeiro 
AVISOS (7) do [secretário de Estado do Reino], João Antônio Salter de Mendonça, 
do [secretário de Estado do Reino e da Fazenda, e presidente do real Erário], 
Tomás de Vila Nova Portugal, do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
Miguel Pereira Forjaz, e do [secretário de Estado interino do Reino e Fazenda], 
desembargador Alexandre José Ferreira Castelo, ao [conselheiro do Conselho 
Ultramarino], barão e visconde de Manique do Intendente, [Pedro Antônio de Pina 
Manique Nogueira Matos de Andrade], sobre oficiais e conselheiros da Coroa, o 
auto solene de coroação do rei [D. João VI] no Rio de Janeiro, a convenção 
adicional ao tratado de 22 de Janeiro de 1815 e juros impostos no rendimento dos 
efeitos do Conselho Ultramarino.  
Anexos: lembretes, convenção (impressa). Obs.: documentos numerados e 
conservados em forma de maço com capilha. O impresso é um documento bilingüe 
(em português e inglês) intitulado "Convenção Addicional ao Tratado de 22 de 
Janeiro de 1815".  
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 28. 
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29-  1819, Janeiro, 16 – Novembro, 6, [Lisboa] 
AVISOS (8) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Miguel Pereira 
Forjaz, do [secretário de Estado do Reino], João Antônio Salter de Mendonça e do 
[secretário na Junta da Saúde Pública], Manuel Cipriano da Costa, ao [conselheiro 
do Conselho Ultramarino], visconde de Manique do Intendente, [Pedro Antônio de 
Pina Manique Nogueira Matos de Andrade], e ao [oficial que serve de secretário 
do Conselho Ultramarino, durante o impedimento do mesmo], Felipe José 
Stockler, sobre a nomeação de D. Antônio de Anunciação Avelino para o lugar de 
cronista das conquistas ultramarinas, a morte da rainha de Espanha, D. Maria 
Isabel [de Bragança], o nascimento da princesa da Beira, [D. Maria da Glória], 
requerimentos de Norberto José Ferreira da Cunha e José Sebastião de Saldanha de 
Oliveira e Daun, representação a respeito da conservação do lugar do conselheiro 
Aires Pinto de Sousa, e o estatuto de Francisco José Pereira da Cunha na Junta da 
Saúde Público.   
Anexos: avisos (cópias), requerimentos, lembrete e certidão. Obs.: documentos 
numerados e conservados em forma de maço, sendo que um tem chancela com as 
armas do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Sobre o cronista das 
conquistas ultramarinas, ver AHU_CU_035, cx. 26, D. 2150. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 29. 
 

30-   ����1820, Fevereiro, 17 – Dezembro, 19, [Lisboa] 
AVISOS (7) do [secretário de Estado do Reino], João Antônio Salter de Mendonça, 
do [membro da Junta Provisional Preparatória das Cortes], [desembargador] Filipe 
Ferreira de Araújo e Castro, e do [Encarregado dos Negócios do Reino e Fazenda, 
na Junta Provisional do Governo Supremo do Reino], Manuel Fernandes Tomás, 
ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], visconde de Manique do Intendente, 
[Pedro Antônio de Pina Manique Nogueira Matos de Andrade], mandando 
consultar requerimentos de oficiais do Conselho Ultramarino e de um cônego da 
Sé do Pará; dando conta do estabelecimento de um governo interino, e declarando 
a maneira de passar a fazer o despacho de petições de mercês e provimentos de 
ofícios.  
Anexos: escrito (cópia), portaria (impresso). Obs.: documentos numerados e 
conservados em forma de maço com capilha.  
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 30. 
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31-  ����1821, Fevereiro, 9 – Novembro, 14, [Lisboa], Queluz 
AVISOS e PORTARIAS (34) do [secretário de Estado dos Negócios da Justiça], 
Fernando Luís Pereira de Sousa Barradas, do [secretário de Estado da Fazenda], 
Francisco Duarte Coelho, do [membro da Junta Provisional do Governo do Reino], 
Francisco Maximiliano de Sousa, do [secretário de Estado dos Negócios do Reino], 
Joaquim Pedro Gomes de Oliveira, [do secretário de Estado da Marinha], Inácio da 
Costa Quintela, do [secretário de Estado dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça], 
José da Silva Carvalho, José Inácio da Costa e do [secretário de Estado dos 
Negócios do Reino], Filipe Ferreira de Araújo e Castro, ao [conselheiro do 
Conselho Ultramarino], visconde de Manique do Intendente, [Pedro Antônio de 
Pina Manique Nogueira Matos de Andrade], sobre a consulta de requerimentos, 
informações relativas à composição do Conselho, o novo oficial-maior da 
Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda, o pagamento de juros impostos no 
rendimento dos efeitos do Conselho, festejos pelo nascimento do príncipe da Beira, 
[D. João Carlos], a simplificação do título dos governadores ultramarinos, a 
celebração da chegada de D. João VI a Lisboa e a admissão no Conselho de 
indivíduos vindo do Brasil, entre outros assuntos. 
Anexos: requerimentos, escritos, portaria (impressa), portaria (cópia), provisão 
(cópia), avisos (cópias). Obs.: documentos numerados e conservados em forma de 
maço com capilha. O nome do visconde de Manique do Intendente deixa de 
constar dos avisos a partir de meados de Julho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 31. 
 

32-  1822, Janeiro, 15 – Setembro, 10, Queluz 
PORTARIAS (9) do secretário de Estado dos Negócios do Reino, Filipe Ferreira de 
Araújo e Castro, ao Conselho Ultramarino, ordenando a consulta de 
requerimentos, a remessa de uma relação dos indivíduos relacionados na folha do 
dito conselho, a transferência de parte de seus serviços e instalações, incluindo o 
cartório, e a forma de apresentação de cumprimentos pelo nascimento da infanta 
[D. Januária].  
Obs.: documentos numerados e conservados em forma de maço com capilha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 32. 
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33-  1823, Fevereiro, 23 – Outubro, 23, [Lisboa], Mafra 
PORTARIAS, AVISOS e ESCRITOS (31) do secretário de Estado dos Negócios do 
Reino, Filipe Ferreira de Araújo e Castro, do secretário de Estado da Fazenda, 
Sebastião José de Carvalho, do secretário de Estado dos Negócios do Reino, 
Joaquim Pedro Gomes de Oliveira, do secretário de Estado dos Negócios da 
Fazenda, José Xavier Mouzinho da Silveira, do [secretário de Estado da Justiça], 
Manuel Marinho Falcão de Castro, do [secretário de Estado da Guerra, interino da 
Marinha e Ultramar], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte 
Real], [do secretário do Desembargo do Paço], João da Silveira Zuzarte, do 
[secretário da Mesa de Consciência e Ordens], José Joaquim Oldemberg, e do 
[secretário do Conselho da Fazenda], Luís de Sousa Melo e Meneses, ao Conselho 
Ultramarino, aos [conselheiros do mesmo conselho] visconde de Manique do 
Intendente, [Pedro Antônio de Pina Manique Nogueira Matos de Andrade], e D. 
Fernando [Antônio] Soares de Noronha, e ao [oficial-maior da secretaria do 
Conselho], José Maria Stockler Salema Garção, sobre a consulta de requerimentos, 
as folhas que anualmente são processadas no dito conselho, a nomeação de 
ministos e secretários de estado, o despacho de ofícios ultramarinos e as 
declarações de obediência e lealdade aos regimes constitucional e absolutista. 
Anexos: ofício (cópia), decreto (cópia), relação, carta de lei (impresso). Obs.: 
documentos numerados e conservados em forma de maço com capilha.  
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 33. 
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34-  ���� 1824, Janeiro, 6 – Dezembro, 30, [Lisboa], Salvaterra de Magos e Mafra 
AVISOS e ESCRITOS (117) do [secretário de Estado da Guerra, interino da 
Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra, 
[Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], [do secretário do Desembargo do 
Paço], João da Silveira Zuzarte, do [secretário do Conselho da Fazenda], Antônio 
Xavier da Gama Lobo, do [secretário do Conselho da Guerra], Pedro Teles de 
Melo, do [secretário de Estado do Reino e da Justiça], José Antônio de Oliveira 
Leite de Barros, do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], marquês de 
Palmela, [D. Pedro de Sousa Holstein], do [secretrário da Mesa de Consciência e 
Ordens], Aires Mascarenhas Valdez, do [serventuário do ofício de secretário da 
Real Junta do Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação], José Antônio 
Gonçalves, do [secretário de Estado da Fazenda e presidente do Real Erário], conde 
da Póvoa, [Henrique Teixeira de Sampaio], e do [secretário do Real Erário], João 
Ferreira da Costa de Sampaio], ao [conselheiro do Conselho Ultramarino] visconde 
de Manique do Intendente, [Pedro Antônio de Pina Manique Nogueira Matos de 
Andrade], ao [secretário do Conselho], Filipe José Stockler, e ao [oficial-maior da 
secretaria do Conselho], José Maria Stockler Salema Garção, sobre a consulta de 
requerimentos, a nomeação de um governador, o encaminhamento de uma 
devassa relativa a Moçambique, novas prerrogativas para os militares residente no 
Estado da Índia, cerimônias pela morte da rainha Maria Luísa, duquesa de Luca, 
apoio a emigrados do Brasil, procedimentos disciplinares, licenças por motivo de 
doença e isenções de direitos e imposições, para a construção de casas nas ilhas de 
Cabo Verde e presídios da costa da Guiné. 
Anexos: consulta (cópia), lembretes, carta patente, requerimento, relação, 
prospecto (impresso). Obs.: documentos numerados e conservados em forma de 
maço com capilha. A carta patente tem chancela armoriada do Reino Unido de 
Portugal, Brasil e Algarves. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 34. 
 

35-  1833, Abril, 16, Alfarrobeira 
CARTA PARTICULAR de D. Maria do Carmo Oliveira Anchieta soliticitando o 
apoio ao despacho favorável de requerimento anexo. 
Obs.: junto encontram-se dois lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 355, pasta 35. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 356 (1723-1825) 
N.º de pastas descritas: 63 
Assuntos: passaporte para sair da Corte (terremoto); madeiras; devassa aberta pela prisão de 
Diogo de Mendonça Corte Real; alfândega e armazéns do Reino; petição de um músico; 
remunerações de serviços; incidente com Monsenhor [Giuseppe] Firrao; piratas na costa do 
Brasil; navegação para o Brasil; nomeação de militares e de oficiais da Marinha; Junta dos 
Três Estados; Companhia de Corisco; morgado dos Carvalhos; guerra Fantástica; saboarias; 
transporte de casais para o Brasil; Marinha; comendas; matas e coutadas; comércio com a 
Índia; comércio da América para Índia e África Oriental; recolha de cartas vindas do Brasil; 
degredados; Casa Pia; Colégio dos Nobres; terras da comarca de Setúbal; correspondência do 
Marquês de Pombal com Martinho de Melo e Castro; governos ultramarinos; saúde pública; 
cirurgiões. 
 

1-  ���� 1723, Fevereiro, 23 – 1724, Junho, 2, [Lisboa] 
ESCRITOS (3) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], Diogo de Mendonça 
Corte Real, sendo o primeiro ao Conselho Ultramarino, sobre consulta de processo 
relativo ao bacharel João Vilela do Amaral; o segundo e o terceiro, ao secretário do 
mesmo Conselho, André Lopes de Lavre, remetendo, respectivamente, minuta de 
carta patente de governador da Ilha do Corisco a João Dansaint, e dois decretos 
para imediata consulta pelos conselheiros. 
Anexos: escrito, carta patente (fragmento), decreto, alvará (impresso) e relação. 
Obs.: no terceiro, há referência a um Bispo que estaria de saída no dia seguinte, e 
que se deve tratar de D. Luís Álvares de Figueiredo, Bispo da Baía (1724-1735). 
Sobre João Viela do Amaral, ex-ouvidor-geral da comarca de Alagoas, ver 
AHU_CU_004, Cx. 1, D. 14 e ss. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 1. 
 

2-  ����1724, Janeiro, 11 – Abril, 29, [Lisboa] 
DESPACHOS (3) do Conselho Ultramarino, sendo o primeiro sobre o andamento 
de uma sindicância (não identificada); o segundo, sobre o comando de uma nau 
dirigida à Nova Colônia do Sacramento; e o terceiro, nomeando Francisco 
Fernandes Montanha por ajudante do número [da infantaria] da vila de Santos. 
Obs.: A consulta que antecedeu o despacho de Francisco Fernandes Montanha 
enconta-se em AHU_CU_023-01, Cx. 3, D. 363.  
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 2. 
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3-  [ant. 1725, Outubro, 23] – [ant. 1730, Outubro, 16, Lisboa] 
REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João V], sendo o primeiro do solicitador das 
causas da Junta dos Três Estados, Antônio Luís da Silva, demandando provisão 
para cobrança das dívidas do desembargador Manuel Ferreira de Carvalho; e o 
segundo, de Antônio José Padilha, que solicitava ser encartado no ofício de 
escrivão da Câmara do rei, por morte de Antônio Galvão de Castelo Branco, [que 
servira de enviado na corte de Londres]. 
Anexos: escritos, despacho (minuta), decretos (minutas), lembretes, carta e 
pareceres. 
Obs.: as minutas de decretos são do punho do Cardeal D. João da Mota e Silva; o 
segundo requerimento está encapilhado com os seus anexos.   
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 3. 
 

4-  1726, Maio, 21 – 1734, Fevereiro, 20, [Lisboa] 
ESCRITO do cônego Magistral da Patriarcal [de Lisboa], D. João da Mota e Silva, a 
[um secretário do rei D. João V], sobre a melhor maneira de regular a 
correspondência relativa ao incidente com Monsenhor [Giuseppe] Firrao, e 
OFÍCIO (minuta) do mesmo remetente, na qualidade de Cardeal, para o coronel 
brigadeiro do regimento de infantaria de Bragança, Francisco da Veiga Cabral, 
sobre o andamento de devassa que nesse distrito se tirava.  
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 4. 
 

5-  1749, Outubro, 17 – 1753, Abril, 30, [Lisboa] 
AVISOS (4), sendo o primeiro e o segundo do [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra], Marco Antônio de Azevedo Coutinho, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], Conde de Tarouca, [D. Estêvão de Meneses], remetendo 
para consulta duas cartas de D. Luís Mascarenhas e uma outra [sem remetente 
declarado], datada de 6 de Outubro de 1748; o terceiro e o quarto, do [secretário de 
Estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [mesmo 
presidente do Conselho], com o título de marquês de Penalva, encaminhando 
requerimentos de João Correia de Lacerda e Lourenço Dias de Campos. 
Obs.: D. Luís Mascarenhas vinha de servir o governo de São Paulo. Para o 
requerimento de João Correia de Lacerda e Lourenço Dias de Campos, ver 
respectivamente AHU_ CU_014, Cx. 15, D. 1298 e AHU_ CU_017-01, Cx. 72, D. 
16683-16685. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 5. 
 

6-  [post. 1750] – 1825 
LEMBRETES (21), em sua maioria referentes a requerimentos diversos e a 
consultas. 
Obs.: alguns estariam anexos a outros documentos, que entretanto se extraviaram; 
outros serviam para marcar o local de arrumação de determinados processos em 
maços do Conselho Ultramarino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 6. 
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7-  1752, Outubro, 12, Lisboa 
CERTIDÃO subscrita pelo escrivão dos Agravos da Casa da Suplicação, Feliciano 
José da Cunha, sobre autos relativos às rendas da Casa de Antônio de Sampaio 
Melo e Castro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 7. 
 

8-  [ant. 1753, Abril, 6], [Madri] 
REQUERIMENTO do [músico e compositor] Domingos Scarlatti ao rei [D. José], 
solicitando que, pela sua morte, passassem a seus filhos os mil e quatrocentos 
pesos fortes que o rei [D. João V] lhe concedera. 
Anexo: informação. Obs.: documento em espanhol. Domingos (ou Domenico) 
Scarlatti viria a morrer em 1753. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 8. 
 

9-  1754, [Abril, 26, Lisboa] 
FOLHA de guarda de processo relativo a D. Maria Paes de Jesus, [viúva do coronel 
João Antunes Maciel]. 
Obs.: o requerimento encontra-se em AHU_CU_003, Cx. 14, D. 1208; a consulta, em 
AHU_CU_023, Cx. 4, D. 275.  
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 9. 
 

10-  1754, Novembro, 9, [Lisboa] 
OFÍCIO do [provedor da Alfândega], Antônio da Costa Freire, dando notícias 
sobre o recente remate dos mastros. 
Anexos: lembretes e relações. Obs.: para o ofício de Antônio da Costa Freire, ver 
AN/TT, RegistRo Geral de Mercês, D. João V. Uma das relações anexas refere-se 
aos preços dos gêneros importados por conta da Fazenda Real no ano de 1753.  
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 10. 
 

11-  [1754] 
MEMÓRIA (minuta) relativa aos assentos dos Armazéns da Coroa. 
Obs.: datada por comparação com os documentos da pasta 10. Tem comentários 
marginais do punho do procurador da Fazenda Gonçalo José da Silveira Preto e do 
secretário de Estado da Marinha e Ultramar Diogo de Mendonça. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 11. 
 

12-  1755, Janeiro, 4, Lisboa 
DECRETO (minuta) do rei [D. José], do punho do [secretário de Estado da Marinha 
e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], fazendo mercê a Antônio Martins da 
Silva Maldonado da propriedade do ofício de meirinho da provedoria das 
comarcas do Reino do Algarve. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 12. 
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13-  1755, Janeiro, 15 – 1756, Setembro, 1, [Lisboa] 
DECRETOS (2) (cópia e minuta) do rei [D. José], determinando, o primeiro, que o 
provedor dos Armazéns assista às aprovações dos gêneros e mantimentos 
contratados, a que devia assistir o procurador da Fazenda; e o segundo, que se 
encarregue de escrever na devassa [posterior à prisão do secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], confiada ao desembargador 
Pedro Gonçalves Cordeiro Pereira por decreto de 17 de Agosto desse ano de 1756, 
o desembargador Francisco José da Serra Craesbeck. 
Obs.: o segundo tem emendas do punho do secretário de Estado do Reino e 
Mercês, Sebastião José de Carvalho e Melo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 13. 
 

14-  1755, Fevereiro, 10 
RELAÇÃO de despesas elaborada pelo feitor José da Silva, dando conta do corte 
de pinho que se mandou fazer em Janeiro de 1755, por ordem do Conselho da 
Fazenda. 
Obs.: com nota acrescentada pelo secretário de Estado da Marinha e Ultramar, 
Diogo de Mendonça Corte Real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 14. 
 

15-  [post. 1755, Novembro, 22] – [ant. 1755, Dezembro, 11] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. José], sendo o primeiro de Manuel dos Santos, 
moço natural de São Mateus do Vinheiro, bispado do Porto, mas na altura 
assistente em Lisboa, solicitando passaporte para se fazer transportar de volta à 
sua terra ou à de Aveiro, onde esperava melhorar das moléstias que sofria; o 
segundo, do proprietário dos ofícios de escrivão do público, judicial e notas da vila 
de Vouzela, Manuel Rodrigues de Lourenço, que pretendia passaporte para voltar 
à sua terra e servir os ditos ofícios; o terceiro, de Matias Álvares, filho de 
Domingos [Alves] Turra e Joana Martins, natural da freguesia de Santa Maria de 
Vinha da Ariosa, termo da vila de Viana, comarca de Valença, arcebispado de 
Bragança, solicitando passaporte para retornar à sua terra, em virtude das perdas 
que experimentara no terremoto de 1 de Novembro; e o quarto, de Manuel Lopes, 
natural da freguesia de Santo André de Parada, termo de Barcelos, arcebispado de 
Braga, que também pedia passaporte para voltar para a sua terra, com os bens que 
lhe pertenciam. 
Anexos: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 15. 
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16-  1756, Junho, 9 – 1757, Abril, 5, [Lisboa] 
AVISOS (2) (1 deles minuta), sendo o primeiro do [secretário de Estado da 
Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [presidente do Senado da 
Câmara de Lisboa], marquês de Alegrete, [Fernão Teles da Silva], ordenando o 
levantamento de penhora sobre André Sauvan, por dívida que haveria no Ver-o-
peso; e o segundo, do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim 
da Costa Corte Real, ao [presidente do Conselho Ultramarino], marquês de 
Penalva, [D. Estêvão de Meneses], encaminhando para consulta requerimento de 
Joaquim Pinto, como testamenteiro de João Machado, e herdeiro de Antônio 
Marques Galhano.  
Obs.: o primeiro tem emendas do punho do remetente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 16. 
 

17-  ���� 1756, Setembro, 27, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino sobre requerimento de Pedro Taques de 
Almeida Paes Leme sobre os direitos dos Rios de Mogi e Sapucaia (São Paulo). 
Obs.: ver AHU_CU_023-01, Cx. 21, D. 2089. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 17. 
 

18-  1756, Outubro, 27, São Lourenço [do Escorial] 
DECRETO (cópia) do rei espanhol [Fernando VI] sobre débitos e créditos da sua 
Real Fazenda.  
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 18. 
 

19-  1758, Abril, 7, [Lisboa] 
ESCRITO do [oficial-maior da secretaria de estado da Marinha e Ultramar], 
Manuel José de Aguiar, ao [oficial-maior da secretaria de estado dos Negócios do 
Reino], João Gomes de Araújo, solicitando informações sobre a eventual existência 
de despachados que não constem da relação inclusa. 
Obs.: com resposta do destinatário, do próprio punho, no mesmo suporte. Para a 
identificação de Manuel José de Aguiar, ver AHU_ CU_089, Cx. 5, D. 502. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 19. 
 

20-  ����1758, Julho, 23 – 1759, Junho, 24, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do desembargador [da Casa da Suplicação], João Alberto de Castelo 
Branco, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa 
Corte Real, dando conta da recolha de cartas oficiais e particulares resultante de 
visitas à nau “Nossa Senhora do Livramento e São José”, ao navio do contrato do 
Tabaco (em Março de 1759), à nau “Nossa Senhora da Natividade” e à nau 
capitânia da frota [do Brasil].  
Obs.: ver também AHU_ACL_CU_017, Cx. 53, D. 5336. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 20. 
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21-  1758, Outubro, 2-9, [Lisboa] 
TERMOS (cópias) da Mesa de Consciência e Ordens, sendo o primeiro a 
determinar a continuação das sessões do tribunal todas as semanas, nas tardes de 
segundas-feiras; e o segundo, nomeando os examinadores dos clérigos que se 
apresentassem para preencher as vagas das igrejas postas a concurso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 21. 
 

22-  ���� 1758, Novembro, 22 – 1759, Janeiro, 17, [Lisboa] 
OFÍCIO, DESPACHO, AVISO, PORTARIAS (2) e LISTAS (cópias) sobre o 
transporte de casais para o Brasil, soldados e pólvora para a Bahia e contas 
prestadas pelos almoxarifes Domingos Jorge Afonso e Manuel da Silva Torres.  
Obs.: m. est.  
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 22. 
 

23-  1759, Maio, 12 – Julho, 6, Lisboa, Aguim 
CARTAS particulares (2), sendo a primeira de Sebastião de Sá e Melo ao doutor 
Antônio Barreto de Castilho, confidenciando o empenho de o favorecer no 
próximo despacho de bacharéis e informando-o do muito que haveria a fazer na 
administração das fazendas do morgado dos Carvalhos, que andava na posse do 
[secretário de Estado do Reino e Mercês], Sebastião José de Carvalho e Melo; e a 
segunda do [doutor] Antônio Barreto de Castilho ao encarregado das cobranças do 
morgado dos Carvalhos, Aires de Sá e Melo, irmão do remetente da anterior, 
dando sequência ao mesmo assunto.    
Anexo: carta (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 23. 
 

24-  1760, Fevereiro, 22, Salvaterra de Magos 
ALVARÁ (minuta) do rei [D. José] onde subroga em lugar do senhorio da vila de 
Pombal que pertencia à Ordem de Cristo, e de que fez mercê de juro e herdade ao 
conde de Oeiras, [Sebastião José de Carvalho e Melo], a outra vila de Montemor-o-
Velho, que era da Coroa.  
Obs.: m. est. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 24. 
 

25-  1760, Março, 6, Amsterdã 
CARTA PARTICULAR de H[enrique] L[uís] P[edro] de Brederode, [conde de 
Brederode], solicitando a prorrogação da licença que gozava.  
Obs.: doc. em francês. O conde de Brederode (título holandês) vem também 
referido em AHU_CU_014, Cx. 32, D. 2322. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 25. 
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26-  1760, Outubro, 15, [Arouca] 
OFÍCIO do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Arouca, Manuel Almeida 
Brandão, e demais membros da Mesa, a [um secretário de Estado], em resposta a 
aviso enviado em nome do rei [D. José], sobre a contribuição voluntária para o 
resgate de cativos no Maquinês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 26. 
 

27-  1761, Maio, 2, Lisboa 
CERTIDÃO subscrita pelo escrivão Antônio José de Sousa, atestando a 
autencidade dos autos de um processo civil movido pelo doutor Diogo Vieira da 
Conceição e sua mulher, D. Vicência Maria Joaquina, contra Cosme Soares de 
Gouveia.  
Obs.: m. est. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 27. 
 

28-  1762, Outubro, 10, Mação 
OFÍCIO (tradução) do marechal conde de Lippe, originalmente escrito em inglês, 
ao conde de Egremont, sobre a movimentação das tropas anglo-portuguesas na 
altura do Tejo, perto da raia. 
Obs.: doc. em francês 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 28. 
 

29-  1762, Novembro, 17 – Dezembro, 24, [Lisboa] 
ESCRITOS (2) do [capitão-general das Armadas Reais e galeões], D. João [da 
Bemposta], ao [capitão] José Rollen Van Dek, sendo o primeiro para reprovar o 
castigo a que fora sujeito um guardião; e o segundo com ordens precisas sobre os 
movimentos que deveria realizar durante a noite. 
Anexo: escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 29. 
 

30-  1764, Abril, 13 – 1775, Maio, 19, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3), sendo o primeiro do [marechal do Exército] Barão [de Alvito e] 
Conde [de Oriola], [D. José Antônio Francisco Lobo da Silveira Quaresma], ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado, remetendo relações de oficiais e soldados para embarcarem na fragata 
“Nossa Senhora da Natividade”; o segundo, [capitão-general das Armadas Reais e 
galeões], D. João [da Bemposta], ao mesmo secretário de Estado, propondo Pedro 
de Mariz e Sousa, Francisco Manuel da Costa Pereira e Sebastião José da Costa 
Quintela para três postos de guardas marinhas; e o terceiro, de D. João [da 
Bemposta] ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, indicando para comandante da nau de guerra “Nossa Senhora dos 
Prazeres” os capitães-de-mar-e-guerra José de Melo, José Caetano Viganego e 
Hugh Frazer. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 30. 
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31-  1764, Setembro, 12, [Lisboa] 
CARTAS RÉGIAS (2 cópias) do rei [D. José] ao rei [Carlos III], de Espanha, e à 
rainha [Maria Amália], sua mulher, credenciando Aires de Sá e Melo como 
embaixador de Portugal junto da corte de Madri. 
Anexo: sobrescrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 31. 
 

32-  1770, Abril, 8 – Julho, 14, Casto Marim 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e 
Castro], sendo o primeiro de Antoine Stuart, relembrando as demonstrações de 
amizade recebidas em Londres, e rogando a proteção do novo secretário; e o 
segundo do [contador geral da Corte e Província da Estremadura], Antônio 
Caetano Ferreira, sobre os papéis necessários à escrituração de todas as compras de 
munições de guerra e materiais oriundos de Londres e Amsterdã, para os 
armazéns da Tenência da Contadoria, desde 1762. 
Anexo: informação. Obs.: o primeiro em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 32. 
 

33-  1770, Dezembro, [27], Lisboa 
OFÍCIO dos [conselheiros do Conselho da Fazenda] Joaquim Inácio da Cruz e 
Bartolomeu José Nunes Cardoso Giraldes de Andrade [ao secretário de Estado do 
Reino e Mercês, conde de Oeiras, Sebastião José de Carvalho e Melo], sobre o 
montante devido pela incorporação na Coroa das saboarias de Juromenha, 
Alandroal, Elvas, Monsarrás e Terena, do Mestado da Ordem de Avis.   
Anexos: requerimentos, carta, carta de mercê e instrumento de arrendamento. 
Obs.: a carta de mercê é em pergaminho. Os assentos dos títulos de conselheiros do 
Conselho da Fazenda constam do IAN/TT, Registo Geral de Mercês, D. José. Para a 
identificação do secretário de Estado, ver AHU_CU_Reino, Cx. 31, pasta 13. 
Joaquim Inácio da Cruz passaria a chamar-se Joaquim Inácio da Cruz Sobral ainda 
na primeira década de 1770, por então receber a mercê do Senhorio de Sobral de 
Monte Agraço. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 33. 
 

34-  1771, Fevereiro, 17 – Outubro, 21, Salvaterra de Magos, Óbidos, Chamusca 
OFÍCIOS (3) sobre matas e coutadas, sendo o primeiro do couteiro do distrito do 
Conto, Luís Ferreira Miolheiro (?), ao juiz das coutadas, sobre a prisão de 
indivíduo que surpreendera a cortar mato gordo; o segundo do monteiro-mor [de 
Óbidos] Pedro José Luís Fialho de Mendonça, informando favoravelmente 
requerimento de Severino José Lopes para obter lugar de monteiro pequeno; e o 
terceiro do monteiro-mor da Chamusca, Bernardo Antônio de Mendonça, 
lamentando os prejuízos resultantes do facto de estar suspenso do exercício do seu 
ofício.  
Anexo: auto de devassa e requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 34. 
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35-  1771, Setembro, 6 – 1772, Fevereiro, 9, [Salvaterra de Magos], Lisboa 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], D. 
Luís da Cunha [Manuel], sendo o primeiro do [juiz das coutadas de Samora, 
Belmote e Pinheiro], Antônio Nunes Gavião, remetendo três lobos resultantes de 
uma batida; e o segundo do [secretário da Junta dos Três Estados], João dos Santos 
Leite Bressane, sobre o despacho dos seus serviços. 
Obs.: o cargo de Antônio Nunes Gavião consta do auto de devassa da pasta 34. 
Para João dos Santos Leite Bressane, ver AHU_CU_Reino, Cx. 125, pasta 30. O 
destinatário do segundo ofício depreende-se do texto da carta e, sobretudo, da 
referência a D. Ana Joaquina de Meneses (ou Ana Joaquina Policena de Meneses), 
mulher de D. José Vasques Álvares da Cunha, segundo Conde da Cunha em 1770. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 35. 
 

36-  1771 
CERTIDÕES e RELAÇÕES (traslados) referentes a produtos do comércio com a 
Índia, de 1766 a 1771.  
Obs.: dois grandes cadernos, identificados como "Appenso nº 13" e "Appenso nº 
14". 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 36. 
 

37-  1773, Fevereiro, 4, Setúbal 
CARTA do provedor da comarca de Setúbal, D. Francisco Manuel de Andrade 
Moreira ao rei [D. José], informando o valor de fazenda e terras de São Pedro de 
Coina-a-Velha, no distrito de Vila Franca de Azeitão, que Francisco Duarte 
Alexandrino pretendia aforar. 
Anexos: auto, provisão e requerimento (cópia). Obs.: m. est. Do mesmo provedor, 
ver também a correspondência existente em AHU_CU_Reino, Cx. 232, pasta 11. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 37. 
 

38-  1775, Janeiro, 7 – Abril, 15, [Lisboa] 
OFÍCIOS (7) do [secretário de Estado do Reino e Mercês], marquês de Pombal, 
[Sebastião José de Carvalho e Melo], ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre o andamento de processos judiciais, o 
despacho de consultas e requerimentos, negócios eclesiásticos, expedições 
ultramarinas e o relacionamento com a corte de Madri. 
Anexos: ofício (minuta), acórdão (cópia), ofício (cópia) e informação. Obs.: vão 
também arrumados nesta pasta uma relação e um lembrete sobre os rendimentos 
da Casa da Moeda, datáveis, respectivamente, de ca. 1775 e post. 1790. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 38. 
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39-  ����1775, Janeiro, 14 – [ant. 1795, Março 24], Lisboa, Bragança 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, sendo o primeiro de D. Antônio [Soares] de Noronha, recomendando os 
oficiais do regimento que acabara de comandar, [em vésperas de ir tomar conta do 
governo das Minas Gerais]; o segundo, do capitão do segundo Regimento de 
Infantaria de Bragança, Antônio José Batista de Sá Pereira Carneiro, pedindo para 
ser empregado em algum governo ultramarino; e o terceiro de Jorge Luís Teixeira 
de Carvalho, reclamando vencimentos de escrivão da Fazenda. 
Obs.: a última data é a da morte do secretário de Estado. Para o caso de Jorge Luís 
Teixeira de Carvalho, ver IAN/TT, Registo Geral de Mercês, João V, Lº 4, fl. 4v, e D. 
Maria I, Lº 11, fl. 166. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 39. 
 

40-  [post. 1776, Janeiro, 16] 
ESCRITO do [oficial] Clemente Isidoro, dando notícia de se ter encontrado um 
breve que se mandara buscar, e que logo seria expedido para Salvaterra.  
Anexo: relação de despesas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 40. 
 

41-  [post. 1777] 
ESCRITOS (2), sendo o primeiro de João Correia Lemos para o conselheiro [da 
Fazenda] José Luís França, comunicando o horário de início de uma junta; e o 
segundo do [oficial-maior da secretaria de estado da Marinha e Ultramar?], 
mandando buscar a cópia de um aviso expedido para o Almirantado, sobre a 
aceitação de voluntários para as embarcações da Coroa.   
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 41. 
 

42-  ����1777, Junho, 9 – 1780, Janeiro, 27, Lisboa 
CONSULTAS (4) da Junta do Comércio à rainha [D. Maria I], sendo a primeira 
sobre o estado e progresso da Sociedade Mercantil para a Ásia Oriental, 
representada por Sebastião Bernardes dos Santos que solicitava permissão para 
enviar uma embarcação da América para a África Oriental, conforme permissão 
dada ao [negociante da Bahia] Ambrósio Ribeiro das Neves em Abril de 1769; a 
segunda, sobre a previsão de saída de duas fragatas de guerra contra os piratas 
que perturbavam a navegação para a Bahia e o Rio de Janeiro; a terceira, sobre 
requerimentos relativos à negociação do navio “São Francisco de Paula”, “Santa 
Eulália” e “Almas”, incendiado no porto de Talaxeira, na Ásia; e a quarta, sobre 
requerimento de Vitorina Rosa de Campos, viúva do capitão tenente Domingos 
Furtado de Mendonça, interessado na quinta parte da negociação do navio 
“Coromendel”, que seguira para Benguela no serviço de Luís Cantofer.  
Obs.: ver AHU_ACL_CU_005, Cx. 161, D. 12274. Anexos: pareceres (minutas), 
requerimentos, consultas (cópias), decreto (cópia), relação, propostas e assentos 
(cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 42. 
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43-  [ant. 1779, Janeiro, 25] – [ant. 1797, Março, 9] 
REQUERIMENTOS (3) e REPRESENTAÇÃO à rainha [D. Maria I], sendo o 
primeiro de D. Teresa Inácia Velosa, sobre a remuneração dos serviços que fizera o 
seu tio Francisco Aires Veloso; o segundo, do escrivão da contadoria do Priorado 
do Crato e oficial do registo dos contos da Casa do Infantado, Francisco de 
Almeida Silva, alegando ter os requisitos necessários para ser provido na serventia 
do ofício de escrivão da tesouraria e executoria do Conselho Ultramarino; o 
terceiro, do bacharel João Carlos de Miranda, desejando servir a Coroa em algum 
dos exércitos do Ultramar, tendo já frequentado, com esse fim, os estudos de 
Filosofia e Matemática da Universidade de Coimbra; e a quarta, dos cônsules 
deputados das nações estrangeiras e carregadores de navios na vila de Setúbal, 
queixando-se da demora que enfrentava o processo de carga e descarga dos navios 
dedicados ao comércio do sal.  
Anexos: autos de perguntas, certidão, lembrete, representação. Obs.: o primeiro 
requerimento em m. est. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 43. 
 

44-  1780, Maio, 19, Lisboa 
EDITAL subscrito pelo [secretário do Conselho Ultramarino], Joaquim Miguel 
Lopes de Lavre, noticiando a consulta do posto de capitão-mor das Ilhas de São 
Tomé e Príncipe. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 44. 
 

45-  [ant. 1786] 
ESCRITO do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], Aires 
de Sá e Melo ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, remetendo papéis.  
Obs.: tem restos de lacre e notas do punho de Martinho de Melo e Casto, sobre um 
pequeno conjunto de criminosos que se encontrariam presos. A data indicada é a 
do ano da morte de Aires de Sá e Melo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 45. 
 

46-  [post. 1789] 
REQUERIMENTO (cópia) dos oficiais inferiores e marinheiros ajustados pelo 
capitão Ball para servirem a Sua Majestade Fidelíssima, solicitando condições para 
poderem retornar imediatamente à Inglaterra.  
Obs.: junto deste documento encontra-se também uma relação de materiais de 
guerra, em papel com mesma marca de água. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 46. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

47-  1792, Setembro, 2 – 1796, Abril, 18, Porcalhota, Queluz 
AVISOS (4) (3 cópias) sendo o primeiro subscrito pelo [secretário de Estado da 
Fazenda e presidente do Real Erário], marquês mordomo-mor, [marquês de Ponte 
de Lima, D. Tomás Xavier de Lima Teles da Silva], ao [governador e capitão-geral 
de Angola], barão de Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos Soveral de 
Carvalho da Maia Soares de Albergaria], informando que as folhas do 
assentamento das famílias, que pelo Conselho Ultramarino eram pagas de seus 
soldos e ordenados pelo respectivo tesoureiro, passavam a ser satisfeitas pelo 
Tesoureiro Geral dos Ordenados; o segundo, o terceiro e o quarto do [secretário de 
Estado de Marinha e Ultramar], Luís Pinto de Sousa [Coutinho], a Joaquim 
Francisco de Melo Póvoas, encarregando-o do comando de uma missão naval 
ainda por definir, dando-lhe os parabéns do estado da esquadra e mandando-o 
partir sem demora para o porto de Lisboa.  
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 47. 
 

48-  [ant. 1795, Março, 24] 
LETRA de câmbio de Townsend Baker para o [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro. 
Obs.: documento em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 48. 
 

49-  [1796] 
RELAÇÕES (2), sendo uma delas minuta, de receita e despesa, relativas a esforços 
de guerra conjuntos com a Grã-Bretanha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 49. 
 

50-  [post. 1797, Fevereiro, 10] – [ant. 1801] 
REQUERIMENTOS (4) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sendo o primeiro dos marinheiros castelhanos 
Caetano Thubar, Francisco Costa e Francisco Codina, solicitando ordem para que o 
capitão da galera inglesa Whisk, João Jules, seja obrigado a pagar-lhes o devido 
pelo seu trabalho; o segundo, do francês Jean Gabriel de Berbeyer, realista, 
solicitando ser empregado como guarda-marinha, voluntário ou aspirante; o 
terceiro, de Raimundo José Lobo, sobre a extração irregular de volumes 
pertencentes à lancha Guia, para a esse respeito de tomarem as providências 
necessárias; e o quarto, de Rita de Cássia, irmã do capitão-tenente José Rodrigues 
Torres, falecido, solicitando meio soldo do que este vencia, para melhor sustento 
da sua família. 
Anexos: requerimentos, sentença judicial e escritos. Obs.: embora o nome de D. 
Rodrigo não conste nos três últimos processos, a identificação é possível pelas 
datas expressas e pela caligrafia de algumas das notas para despacho. Um dos 
requerimentos é em francês.  
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 50. 
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51-  1797, Julho, 3 – 1798, Maio, 19, Lisboa 
RECIBOS (2), sendo o primeiro do coronel de milícias Francisco Coelho Ramalho 
de Dormonde, acusando a entrega de um requerimento para a remuneração de uns 
ofícios da sua Casa; e o segundo, de José Inácio das Neves, como procurador de 
José Antônio Veles, também declarando a entrega de um requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 51. 
 

52-  [post. 1797, Julho, 6] – [post. 1799, Maio, 21] 
REQUERIMENTOS (2) à rainha [D. Maria I], sendo o primeiro de Sebastião José de 
Figueiredo Barros e Vasconcelos, solicitando poder embarcar como voluntário na 
fragata “Tétis”, comandada pelo seu tio, Francisco Filipe de Barros e Vasconcelos, 
para melhor se intruir nos assuntos relativos à lida do mar, a que já se aplicara, 
pelo espaço de um ano, no Real Colégio dos Nobres; e o segundo do primeiro 
tenente do regimento de Artilharia da Corte, Tomás de Aquino de Almeida, 
solicitando transferência para a primeira divisão da Brigada Real da Marinha, com 
o posto de capitão-tenente.  
Anexos: atestados e ofício. Obs.: dois dos atestados têm o selo branco da Real 
Academia da Marinha, de Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 52. 
 

53-  1799, Abril, 3, [Lisboa] 
ESCRITO do [alferes de dragões] João de Saldanha de Oliveira e Sousa ao 
[secretário de Estado da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, 
remetendo papéis em que estava interessada sua tia, D. Maria Rita de Portugal. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 53. 
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54-  [post. 1799, Abril, 3] – [ant. 1808] 
REQUERIMENTOS (13) ao príncipe regente, [D. João], sendo o primeiro do cabo 
de esquadra Inocêncio Teodoro, rogando passagem para o novo corpo de 
artilheiros; o segundo, do almirante Bernardo Ramires Esquivel, para que o seu 
filho, Bernardo Ramires Esquivel, seja admitido na Real Armada, com o posto de 
segundo tenente; o terceiro, de Benjamin Triman, Peter Valber e Jaime Ingestram, 
solicitando a expedição de ordem para suspender a viagem de um navio cujo 
comandante lhes devia soldadas; o quarto, do mouro Maumete, vassalo do Reino 
de Tunes, solicitando a sua soltura; o quinto, do oficial da Cordoaria Manuel Pires, 
que, achando no presídio do Lazareto, pretendia ser solto; o sexto, do cadete da 
primeira companhia do regimento de Peniche, João Henriques Francisco de Braun 
Taborda, rogando despacho como tenente para algum dos regimentos dos estados 
da América, África ou Ásia; o sétimo, do religioso agostinho descalço, padre frei 
Antônio do Sacramento, pretendendo navegar para qualquer um dos portos 
ultramarinos, como capelão de navio; o oitavo, do sargento-de-mar-e-guerra da 
Armada Real, Antônio Rafael da Cunha Cabral, solicitando admissão no lugar de 
oficial supranumerário da Secretaria do Régio Conselho do Almirantado; o nono, 
de comissário do aprovisionamento das reais embarcações, José Antônio de Matos, 
rogando a continuação do pagamento do seu soldo e o regular exercício na 
Contadoria da Marinha ou em outra qualquer estação dos Armazéns; o décimo, de 
José Bettamio, filho do tesoureiro-mor do Real Erário Sebastião Francisco Bettamio, 
para ser admitido a exame das matérias do primeiro ano da Real Academia da 
Marinha; o décimo primeiro, do soldado da sétima companhia do segundo 
regimento de Infantaria de Linha, D. Luís da Cunha, representado pelo cônego D. 
Casemiro Vasques da Cunha, solicitando a possibilidade de se matricular na Real 
Academia Militar do Colégio dos Nobres; o décimo segundo, de Lourenço Pedro 
Soares Valadares, que, tendo frequentado os estudos do primeiro ano da aula do 
Comércio, solicitava o despacho de sargento-de-mar-e-guerra; e o décimo terceiro, 
do cirurgião-mor do regimento de Castries, João Batista Thevenard, solicitando 
que um dos seus filhos seja admitido como aspirante no Real Corpo da Marinha. 
Anexos: certidões, requerimentos, autos de diligência, atestados e lembretes. 
Obs.: os dois últimos não têm data. A certidão do primeiro processo traz o selo 
armoriado do doutor Pedro Antônio de Sousa Almada Castelo Branco, cônego da 
Sé de Elvas. O atestado do coronel Francisco José Gallinára de Miranda, no 
processo de João Henriques Francisco de Braun Taborda, também é selado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 54. 
 

55-  1800, Março, 30 
CERTIDÃO subscrita pelo chefe de divisão da Armada Real e comandante da nau 
“São Sebastião”, Sampson Michelle, sobre os serviços do primeiro piloto Joaquim 
Inácio Ferreira Nobre. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 55. 
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56-  [post. 1801] – [ant. 1808] 
REQUERIMENTOS (3) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, visconde 
de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses], sendo primeiro do sargento-de-
mar-e-guerra Luís Vicente Ferreira, homem cego, solicitando transferência para o 
Hospital do Arsenal da Marinha; o segundo, do praticante de cirurgia e aluno da 
Real Casa Pia, Inácio José Simões da Silva, para assentar praça de cirurgião 
ajudante no Corpo da Brigada; e o terceiro, do padre frei João Álvares da Silva e 
oficiais embarcados na charrua “Tétis”, solicitando o pagamento de soldos 
adiantados. 
Anexos: requerimentos, lembretes, ofício, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 56. 
 

57-  1803, Janeiro, 27, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário do Conselho Ultramarino], Francisco de Borja Garção 
Stockler, ao fiscal das Mercês, Francisco Velho da Costa Mesquita Castelo Branco, 
encaminhado requerimento de José Antônio de Araújo e Sousa, com os respectivos 
papéis de serviço.  
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 57. 
 

58-  [1804] 
CERTIDÃO (fragmento) subscrita por José Pedro da Costa [Sem…]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 58. 
 

59-  [ca. 1810] 
TERMO DE AVERBAMENTOS (minutas) aos assentos dos juros impostos no 
rendimento dos efeitos do Conselho Ultramarino, sobretudo em nome do conde de 
Resende, [D. Antônio José de Castro]. 
Anexos: lembretes. Obs.: sobre padrões de juros do conde de Resende, ver 
AHU_CU_Reino, Cx. 252, pastas 39 e 40.  
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 59. 
 

60-  [ca. 1813-1814] 
MEMÓRIA relativa ao combate a males contagiosos. 
Obs.: documento datado pela marca de água e pela consonância do tema com os 
docs. da Cx. 364-A, pasta 31. Um dos "Regimentos antigos" mencionados no corpo 
do texto é o Regimento do provimento da saude, para o porto de Belém reimpresso por 
ordem de S. Alteza Real o Principe Regente Nosso Senhor, Lisboa, Typographia 
Chalcographica, e Litteraria do Arco do Cego, MDCCC, de que existe exemplar na 
biblioteca do AHU (L. R. 340). 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 60. 
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61-  1818, Novembro, 16, [Lisboa] 
AVISO (minuta) do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho, ao juiz do degredados, ordenando a remessa de 
informação relativa a requerimento de Antônio Pinto da Fonseca Neves. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 61. 
 

62-  1819, Junho, 19, [Lisboa] 
CARTA PARTICULAR da viscondessa [de Vila Nova do Souto de El-Rei], [D. 
Maria Joana do Monte Forjaz da Câmara e Meneses Coutinho de Sá Resende 
Magalhães], ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho], pedindo-lhe que tome debaixo de sua proteção o memorial de 
indivíduo que deseja amparar a sua mãe. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 62. 
 

63-  [ant. 1825, Agosto, 3, Lisboa] 
REQUERIMENTO do visconde de Asseca, Antônio Maria Correia de Sá Velasco da 
Câmara Benevides, ao rei [D. João VI], solicitando que se anexe a um requerimento 
anterior a habilitação que fizera o seu pai, ao tomar posse da Casa. 
Anexos: certidão, cartas, precatório, requerimentos, carta de padrão (traslado). 
Obs.: o traslado da carta de padrão tem chancela e selo armoreado do Reino Unido 
de Portugal, Brasil e Algarves. 
AHU_CU_Reino, Cx. 356, pasta 63. 
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AHU_CU_Reino 
Reino, Cx. 357 (1801 - 1818) 
31 Pastas descritas. 
Assuntos: monte pio; correios marítimos; recibos de correspondência, actividade do Correio 
Marítimo, listas de interessados em ir para o Brasil, em caso de nova Invasão Francesa, 
pedidos de passagens para o Rio de Janeiro, nomeações de capelães para as naus de guerra, 
Arsenal da Marinha, desertores do exército, agressão a escaler de vigia de contrabandos, 
papéis internos da Secretaria da Marinha. 
 
1-  [ant. 1801, Janeiro] – [ant. 1816] 

REQUERIMENTOS (5) a maioria ao príncipe regente [D. João], o primeiro de 
Casimiro José dos Santos, solicitando ser incluído da relação dos beneméritos, 
como prémio pelo seu desempenho no desenho com o mestre João de Sousa 
Palher; o segundo, de Cândido Antônio de Mendonça, alferes do 1.º regimento de 
infantaria de linha, solicitando ser promovido ao posto de capitão e passar a servir 
no estado da Índia; o terceiro, de D. Mariana Joaquina Rosa do Carmo de Melo 
para que lhe fosse pago o monte pio que lhe era devido por morte de seu pai, D. 
Tomás José de Melo; o quarto, dos oficiais inferiores e soldados da marinha cativos 
em Argel, solicitando que lhes fossem pagas as comedorias que lhes eram devidas; 
o quinto, do sargento do corpo da Brigada Real da Marinha, Rodrigo Antônio de 
Sousa, solicitando a devolução de um requerimento que anteriormente entregara. 
Anexos: lembrete, certidão, requerimento. Obs.: o primeiro é dirigido ao secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho e o 
terceiro é dirigido ao visconde de Anadia, secretário da mesma pasta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 1. 
 

2-  ����1804, Outubro, 31 – [ant. 1805, Setembro, 25]   
ESCRITOS (2) o primeiro sobre a nomeação vitalícia do cargo de juiz da alfândega 
do Rio de Janeiro, e o segundo sobre a ida de um réu, Manuel Freire Marujo, para a 
Índia. 
Anexos: lembretes, decreto (cópia), requerimento. Obs.: oriundos da Secretaria de 
Estado da Marinha e Ultramar, o primeiro do punho do oficial-maior João Filipe 
da Fonseca, o segundo do punho do secretário, visconde de Anadia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 2. 
 

3-  1805, Julho, 22 – Outubro, 3, Lisboa  
�RECIBOS (3) de cartas enviadas pelo expediente da Secretaria dos Negócios da 
Marinha para todo o Ultramar português. Entre os destinatários encontram-se: o 
conde de São Lourenço, em Angra do Heroísmo, Francisco da Cunha de Meneses, 
na Bahia e o conde dos Arcos, no Pará. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 3. 
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4-  1805, Dezembro, 30 – 1806, Dezembro, 30, Lisboa  
�RECIBOS (89) de cartas enviadas pelo expediente da Secretaria dos Negócios da 
Marinha para todo o Ultramar português. Entre os destinatários encontram-se: o 
bispo de Angra do Heroísmo; o conde dos Arcos, no Pará, D. Fernando Antônio de 
Noronha, em Angola, Francisco de Melo Manuel da Câmara, no Maranhão, entre 
outros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 4. 
 

5-  ����1806, Janeiro, 23 – Dezembro, 31, Lisboa  
RELAÇÕES (13) da correspondência recebida pelo correio marítimo, indicando a 
origem das mesmas (América, Ásia e Ilhas), os navios portadores, e o valor a 
pagar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 5. 
 

6-  1806, Abril, 3 – Dezembro, 31, Lisboa  
BALANÇOS (5) dos quatro quartéis do ano, sendo o último um balanço anual, 
relativos à actividade do correio marítimo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 6. 
 

7-  �1807, Janeiro, 3 – Novembro, 16, Lisboa  
RECIBOS (73) de cartas enviadas pelo expediente da Secretaria dos Negócios da 
Marinha para todo o Ultramar português, maioritariamente para as autoridades 
das capitanias brasileiras. Entre os destinatários encontram-se: Roque Luís de 
Macedo Leme, no Rio de Janeiro; o deão, cónegos e dignidades da igreja de 
Pernambuco; o conde da Ponte, na Bahia, entre outros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 7. 
 

8-  ����1807, Fevereiro, 5 – Novembro, 30, Lisboa  
RELAÇÕES (9) da correspondência recebida pelo correio marítimo, indicando a 
origem da mesma (América, Ásia, África e Ilhas), os navios portadores, e o valor a 
pagar. 
Obs.: O último documento está indevidamente datado como sendo de 31 de 
Novembro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 8. 
 

9-  1807, Abril, 2 – Outubro, 1, Lisboa  
BALANÇOS (3) dos três primeiros quartéis do ano, relativos à atividade do correio 
marítimo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 9. 
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10-  ����1810, Outubro, 14 – 1818, Novembro, 17, Lisboa  
LISTAS (37) de oficiais da secretaria de estado da Marinha, mas também de oficiais 
de outros serviços e de pessoas singulares, com respectivas famílias e criados, que 
haviam manifestado interesse em ir para o Brasil em caso de perigo de nova 
invasão francesa.  
Anexos: lembretes, ofícios, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 10. 
 

11-  [post. 1812, Novembro, 3] – 1825, Abril, 11, Lisboa  
RELAÇÕES (6) sendo a primeira de documentos (que aqui não se encontram); a 
segunda, de pessoas pertencentes à família do governador nomeado para Bissau, 
as três seguintes de pretendentes a empregos nas oficinas do Arsenal da Marinha e 
a última de requerimentos aos postos do mesmo Arsenal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 11. 
 

12-  1815, Novembro, 2 – 1819, Novembro, 22 
PROCESSOS (2) o primeiro, da averiguação da naturalidade e localização dos bens 
do falecido Antônio de Sá, morador em França; o segundo, de cobrança, por parte 
dos herdeiros do coronel Louis Andre Dupuis, do que a Marinha portuguesa lhe 
ficou devendo, sobretudo devido aos seus trabalhos no “Neptuno Português”. 
Obs.: contém documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 12. 
 

13-  ����1816, Novembro, 22 – 1819, Outubro, 21, Rio de Janeiro   
AVISOS (10) dirigidos aos [governadores do Reino], patriarca eleito de Lisboa, [D. 
Antônio José de Castro], ao [secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], ao [conselheiro da Junta da Fazenda 
da Marinha em Lisboa], Pedro Mariz de Sousa Sarmento e ao marquês de Borba 
[Fernando Maria de Sousa Coutinho], por, respectivamente, o [secretário de Estado 
do Reino e Mercês, dos Negócios Estrangeiros e Guerra e presidente do Real 
Erário], marquês de Aguiar, [D. Fernando José de Portugal e Castro], o [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar no Brasil] conde dos Arcos [D. 
Marcos de Noronha e Brito], João Antônio Salter de Mendonça, D. Miguel Pereira 
Forjaz, Tomás Antônio de Vilanova Portugal e Alexandre José Ferreira Castelo, 
solicitando passagens para o Rio de Janeiro para as seguintes pessoas e/ou suas 
famílias: José Carlos de Saldanha Oliveira Sousa e Daun, D. Maria Preciosa, 
Nicolau Possollo, José Vitorino da Assunção, José Rodrigues, Luís Antônio, 
Francisco José de Meireles Freire, José Fernandes, varredor do Paço, José Carneiro 
Pizarro e Justino José da Silva. 
Anexos: requerimento, relação, escrito, avisos (original e cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 13. 
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14-  1817, Janeiro, 31, Marselha – 1818, Agosto, 5, Lisboa  
ESCRITOS (12) de diversos autores, entre os quais o cônsul de Portugal em 
Marselha, cavaleiro José Condoleo (?), Joaquim do Amaral, Filipe José Stockler, a 
viscondessa de Vila Nova do Souto de El Rei [D. Maria Joana do Monte Forjaz da 
Câmara], Joaquim da Costa e Silva, sobre, entre outros assuntos: pedido de 
recompensa pelos serviços prestados, despacho de requerimentos como os de 
Gerarda Bernardina Ferreira e de João Luís dos Santos, pedido de estatutos do 
Observatório da Marinha de Lisboa e de mapa da mesma Marinha, a liberdade de 
um negro que chegou ao porto de Lisboa. 
Obs.: veja-se, da mesma viscondessa, AHU_CU_Reino, cx. 356, pasta 62. Um dos 
escritos está em francês. Anexos: escritos, requerimentos, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 14. 
 

15-  1817, Dezembro, 20 – Outubro, 15, Lisboa  
CARTAS (7) ao rei [D. João VI], a primeira (cópia), dos governadores do reino, 
sobre ataques de corsários junto às ilhas dos Açores, a segunda, do desembargador 
do crime do bairro do Limoeiro, José de Vasconcelos Castelo Branco, informando o 
requerimento de Luís Cerdeno, cidadão espanhol, preso na nau “Vasco da Gama”; 
a terceira, de frei Luís José da Costa Couto, informando o requerimento de frei João 
de Santa Maria Regato, capelão do brigue “Tejo”, que solicitava ser dispensado 
dessas funções; a quarta do mesmo autor, sobre a nomeação de capelães para as 
naus de guerra, especialmente para a escuna “Ninfa”; a quinta, do mesmo autor, 
sobre a tentativa de arranjar um capelão para a mesma escuna junto dos 
Agostinhos Descalços; a sexta, dos governadores do reino (minuta), sobre as 
viagens da nau “S. Sebastião”; a sétima, do desembargador João Gaudêncio Torres, 
informando o requerimento dos juízes e mordomos da confraria de Nossa Senhora 
do Rosário da vila das Caldas, que queriam restaurar a sua capela, danificada 
pelos ataques inimigos. 
Anexos: lembretes, avisos, requerimento, ofícios, carta (minuta), apontamento, 
inquirição de testemunhas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 15. 
 

16-  [1818] – 1820, Outubro, 26, Lisboa  
REQUERIMENTOS (6) o primeiro, ao [governador do Reino e secretário da 
Marinha em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] insistindo no pedido 
feito anteriormente; os restantes, ao rei [D. João VI], sendo o segundo de Jacinto 
José Ferreira, o terceiro, de Agostinho Coelho, marinheiro, e o quarto, de Antônio 
Manuel Pedro de Faria, os três solicitando uma certidão de tudo o que constar 
sobre eles na Secretaria; o quinto, de Joaquim José de Figueiredo solicitando licença 
para citar José da Fonseca Caturra, contra quem obteve sentença; o sexto, de João 
Bernardo de Lacerda solicitando uma certidão justificando o facto de ter sido 
retido e depois libertado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 16. 
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17-  ����[post. 1818, Março, 31] – Agosto, 25, Lisboa  
APONTAMENTOS (22) sobre assuntos internos da Secretaria de Estado da 
Marinha. Inclui informações acerca de documentos procurados e que não se 
encontravam, à época, na mesma Secretaria, listas de ofícios e avisos a escrever, 
com respectivos conteúdos, minutas de mapas a fazer, pedidos para se 
encontrarem documentos, sobre os serviços de Silvério Maciel, capitão geral da 
armada no Rio de Janeiro, sobre reclusas no recolhimento de Santa Margarida de 
Corbona, sobre o arrendamento da praia da Junqueira e sobre os oficiais da 
marinha embarcados, seu número e vencimentos. 
Anexos: lembretes, avisos (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 17. 
 

18-  1818, Maio, 2 – Outubro, 15, Lisboa  
AVISOS (minutas) (9) do [governador do Reino e secretário da Marinha em 
Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], entre outros, um ao Desembargo do 
Paço sobre os incidentes entre o juiz de fora de Póvoa do Varzim, e o guarda-mor 
da saúde da mesma vila; à Junta da Fazenda da Marinha, sobre os alunos da Casa 
Pia, sobre a reimpressão de exemplares da convenção adicional ao Tratado de 1815 
com a Inglaterra e sobre o transporte do soldado Luís Borges para o Porto. 
Anexos: apontamentos, requerimentos, lembretes, mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 18. 
 

19-  1818, Maio, 2 – Novembro, 6, Lisboa 
LEMBRETES (16) que se encontram separados dos documentos originais. Entre 
outros, mencionam os seguintes assuntos: os vencimentos de Joaquim Soares Rosa, 
mestre dos cortes dos reais pinhais e matas de Alcácer do Sal; pagamento de dívida 
à Fazenda Real de Francisco de Paula de Moura; requerimento de Antônio José, 
oficial da arrecadação da fazenda da Marinha; pedido de promoção do sargento da 
3.ª Companhia da Brigada, José Antônio de Figueiredo, pedido de dispensa militar 
de D. José Coutinho de Lencastre, que se encontrava a concluir os estudos 
matemáticos na Universidade de Coimbra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 19. 
 

20-  ����1818, Maio, 7 – 31, Lisboa  
OFÍCIOS (11) dirigidos ao secretário da Marinha, dez deles ao D. Miguel Pereira 
Forjaz [Coutinho], ministro em Portugal, e um ao conde dos Arcos, D. Marcos de 
Noronha e Brito, ministro e secretário de Estado no Brasil, sobre, entre outros 
assuntos, envio de marinheiros para a esquadra estacionada no Estreito [de 
Gibraltar], situações a bordo do navio “Ninfa”, reparação do escaler que fazia a 
fiscalização marítima da Casa da Índia, libertação de dois presos da nau “Vasco da 
Gama”, pedidos dos remadores enviados do Algarve para o serviço das galeotas 
reais, no Rio de Janeiro. 
Obs.: O último ofício é em castelhano. Anexos: ofício (cópia), lembrete, ofícios, 
apontamento, relações, aviso (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 20. 
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21-  1818, Maio, 9 – 1824, Dezembro, 24, Lisboa  
PARECERES (3), o primeiro, da Junta da Fazenda da Marinha sobre o pedido de 
pensão de Amaro José de Carvalho, o segundo, sobre as partilhas de despesas dos 
autos das tomadias; o terceiro, do Conselho Ultramarino, sobre o pedido de 
Estêvão Rodrigues Pimenta, solicitando o ofício de porteiro do Conselho 
Ultramarino.  
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 21. 
 

22-  1818, Maio, 14 – Novembro, 1, Lisboa 
RELAÇÕES (11), sobre assuntos diversos, a saber: lista dos desertores do exército 
que se encontravam a servir na esquadra que se encontrava no estreito de 
Gibraltar; lista de embarcações entradas no porto de Vila do Conde (2); mapa 
mensal das praças reunidas no regimento de milícias de Barcelos; mapa do estado 
e guarnição da praça de Abrantes (2), listas dos depósitos de produtos dos pinhais 
de Leiria (3); lista de materiais necessários para armar o navio “Princesa do Brasil”; 
lista de materiais necessários para montar um obelisco na quinta das Laranjeiras. 
Anexos: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 22. 
 

23-  1818, Maio, 18, Lisboa  
PORTARIA (minuta) permitindo o desembarque a José Januário Belo e Antônio 
Vieira Caldas, procedentes de Macau no navio “Triunfo”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 23. 
 

24-  1818, Maio, 26 – Outubro, 11, Lisboa  
OFÍCIOS (11) dirigidos ao [governador do Reino e secretário da Marinha e dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] 
pelo capitão ajudante da Torre de Belém, José Rebelo Palhares, sobre, entre outros 
assuntos, a entrada e saída de navios pela barra de Lisboa, a chegada de um navio 
inglês sem licença, e pedidos de autorização para saídas e entradas de navios que 
não se encontravam em condições regulares. 
Anexos: atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 24. 
 

25-  ����1818, Junho, 6, Grão-Pará – 17, Rio de Janeiro   
OFÍCIOS (7) dirigidos ao secretário da Marinha [e dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende] 
sobre, entre outros assuntos, viagem da escuna “Ninfa” entre Lisboa, Madeira e 
Açores, necessidades de conserto da torre de S. Julião da Barra, após o último 
temporal, libertação de um marinheiro da nau “Vasco da Gama”, despacho de um 
requerimento de João Rodrigues Pimenta; prisão de frei Luís Zagalo, da Ordem 
Terceira no Pará. 
Obs.: um dos ofícios é em francês. Anexos: lembretes, requerimento, ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 25. 
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26-  1818, Junho, 11, Lisboa  
SUMÁRIO dos acontecimentos relacionados com uma agressão ao escaler de vigia 
dos contrabandos na barra de Lisboa e resgate de um bote que o mesmo 
apreendera.  
Anexos: lembrete, ofício, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 26. 
 

27-  ����[ant. 1818, Junho, 25] – [1825, Janeiro, 12], Lisboa  
CONSULTAS (6), sendo a primeira (extracto) da Junta da Fazenda da Marinha 
sobre a plantação de pinhais e matas; a segunda (extracto), da Junta da Marinha, 
acerca do requerimento de Francisco Xavier Sales, primeiro cirurgião do número 
da armada real; a terceira (cópia da resolução) refere-se à pretensão de Joaquim 
Gomes da Silva Vilar, adido do departamento do Rio de Janeiro; a quarta (extracto) 
sobre o requerimento de Manuel Inácio, que pretendia uma remuneração pelos 
serviços prestados; a quinta (original e resolvida), é do Desembargo do Paço, 
acerca da confirmação do aforamento feito por João do Canto e Castro a Francisco 
Gonçalves Leonardo de uma propriedade vinculada; a sexta (cópia incompleta) 
sobre os requerimentos de João José da Cunha Ferraz, tesoureiro-mor da Sé de 
Angra (do Heroísmo). 
Obs.: a data da primeira consulta é 1799, mas foi datada de acordo com o lembrete, 
por a cópia ter sido feita em 1818, para servir de base a uma decisão. Anexos: 
lembretes, aviso (cópia);  
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 27. 
 

28-  ����[ant. 1818, Julho, 2] – 31, Lisboa    
OFÍCIOS (13) dirigidos ao secretário da Marinha [e dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende] 
sobre, entre outros assuntos, as promoções de José Antônio Coimbra e Bartolomeu 
Correia, queixa contra o cirurgião Jacinto da Costa, pedido para que o marinheiro 
Fernando Carlos da Costa possa ir a casa antes de embarcar, dinheiro do arcebispo 
de Braga e seus diocesanos para o resgate dos cativos em Argel, sequestro de bens 
relacionado com os “revoltosos de Pernambuco”, seguro de uma carga de urzela 
vinda de Cabo Verde, incidentes a bordo do navio “Espadarte”, transporte de 
militares para a Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. 
Anexos: lembretes, aviso, requerimento, certidão, ofícios (cópias e minuta). Obs.: 
sobre a Revolta de 1817 ver AHU_ACL_CU_ 015, Cx. 278, D. 18736. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 28. 
 

29-  1818, Julho, 27 – 1820, Maio, 20, Lisboa  
RECIBOS (2) o primeiro relativo a uma obra realizada por José Gonçalves para a 
Secretaria e o segundo do transporte de um maço a João José Antunes Galvão, em 
Lagos, no iate “Nossa Senhora dos Aflitos”. 
Anexos: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 29. 
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30-  ����1818, Agosto, 2 – 26, Lisboa    
OFÍCIOS (13) dirigidos ao secretário da Marinha [e dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende] 
ou minutas de ofícios do mesmo, sobre, entre outros assuntos, a morte do bispo 
dos Açores e do capitão de fragata Leandro Antônio de Oliveira, embarque de 
cavalos para o Rio de Janeiro, a promoção do major Francisco de Paula e Sousa 
Trigo, informações gerais sobre os alunos do corpo de construção e o 
funcionamento do mesmo e pedido de passaporte para o Rio de Janeiro para a 
família de João Infante de Lacerda. 
Anexos: ofício (minuta), lembrete, aviso, (cópia), certidão, relação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 30. 
 

31-  1818, Agosto, 5, Lisboa  
DESPACHO autorizando o navio russo “Aquiles”, do capitão Nicolau Goiu a 
entrar pela barra de Lisboa.  
AHU_CU_Reino, Cx. 357, pasta 31. 
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AHU_CU_Reino 
Reino, Cx. 357-A (1818 - 1832) 
31 pastas descritas. 
Assuntos: navios entrados e saídos pela barra de Lisboa; navios entrados e saídos pela barra 
de Setúbal; envio de presos e degredados para a índia; relações de passageiros de navios, 
envio de vinhos dos Açores; reclamações contra os passaportes dos navios; entrada e saída 
de materiais nos Arsenais da Marinha e do Exército; escolta de navios para o Brasil; envio de 
cartas pelo correio marítimo. 
 
1-  ����1818, Agosto, 5, Pará – Outubro, 24, Oeiras  

LETRAS (10) relativas a cartas enviadas para Lisboa pelo Correio Marítimo, com 
diversos destinatários, entre eles o capitão general do Pará, o capitão general e o 
desembargador do Paço de Pernambuco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 1. 
 

2-  1818, Agosto, 20 
SALVO-CONDUTO passado em nome do cônsul geral inglês a Mr. William 
Kennedy, que se dirigia a Roma no âmbito dos seus estudos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 2. 
 

3-  ����1818, Setembro, 4 – 1819, Fevereiro, 15, Lisboa 
APONTAMENTOS (14) sobre assuntos internos da secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar. Inclui informações acerca de documentos procurados e que 
não se encontravam, à época, na mesma secretaria, listas de ofícios e avisos a 
escrever, com respectivos conteúdos, minutas de mapas a fazer, pedidos para se 
encontrarem documentos, pagamento dos credores do hospital real da Marinha, 
relato do capitão do navio “Rainha dos Anjos”, sobre a forma como foram 
abordados e roubados por corsários, perguntas a fazer à Junta do Comércio, lista 
de obras a comprar, revista aos doentes do hospital da Marinha e informações 
sobre o navio “Princesa”. 
Anexos: lembretes, ofício (cópia), avisos (cópias), 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 3. 
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4-  ����1818, Setembro, 9 – 25, Lisboa    
OFÍCIOS (11) dirigidos ao [secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende] ou minutas de 
ofícios do mesmo, sobre, entre outros assuntos, a distribuição de exemplares da 
convenção adicional ao Tratado de 1815 com a Inglaterra, a enviar aos diversos 
tribunais; envio, por parte de Honório José Teixeira de diversos engenhos e 
máquinas para o Maranhão, devassa feita ao incêndio no pinhal de Leiria em 30 de 
Agosto de 1818, pedido de portaria de José Xavier Teles, que, tendo chegado do 
Rio de Janeiro no navio Grão-Pará, precisava dela para desembarcar com um 
criado, embarque dos materiais que faltavam na nau “Vasco da Gama”, pedido de 
escolta dos navios para o Brasil. 
Anexos: lembrete, aviso (minuta), apontamentos, ofícios (originais e cópias), 
escrito, parecer, auto, petição, mapa.  
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 4. 
 

5-  ����1818, Outubro, 2 – Novembro, 13, Lisboa    
OFÍCIOS (20) de Manuel José de Sousa Leote, de José Bonifácio de Andrada e 
Silva, do tenente coronel Francisco Caetano Freire de Andrade, do [oficial] do 
Arsenal Real da Marinha, Antônio Joaquim de Oliveira, entre outros, dirigidos 
sobretudo ao secretário [da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra, D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende] sobre, entre outros 
assuntos, expedição de bronze para o arsenal do Exército, a conservação do esteiro 
de Lavos, recondução de peças que estavam no mesmo Arsenal, pedido de escolta 
dos navios para o Brasil, pedido de materiais militares por parte do capitão-
general da Ilha da Madeira, a exportação de arroz de Alcácer do Sal, a chegada dos 
navios “Pernambucano” e “Andorinha do Norte”; sobre os seguros dos navios que 
viajavam a costa do Brasil não terem qualquer abatimento por parte das 
seguradoras por conta dos riscos da viagem. 
Anexos: ofícios, lembretes, avisos (original e minuta), apontamento, petição, 
declarações, informação (extracto), relação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 5. 
 

6-  1818, Novembro, 14 – 1825, Fevereiro, 26, Lisboa  
BOLETINS (4) do telégrafo central com informações relativas à entrada e saída de 
navios em Belém e na barra de Lisboa. 
Obs.: manuscritos sobre impressos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 6. 
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7-  1819, Junho, 21, Lisboa – [post. 1825, Março, 9, Lisboa] 
OFÍCIOS (5), os dois primeiros dirigidos ao secretário [de Estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos e dos Negócios Estrangeiros e da Guerra em 
Portugal, D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende], o primeiro, 
do encarregado interino da visita do ouro, José Vicente Caldeira de Casal Ribeiro, 
sobre os navios por si visitados; o segundo, do [oficial-maior da Secretaria de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Manuel José Maria da Costa e Sá, 
enviando um documento sobre a jurisdição do Almirantado; os dois seguintes, 
dirigidos ao [secretário de Estado da Guerra, interino da Marinha e Ultramar e 
ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins 
Pamplona Corte Real], o terceiro, do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, 
Simão da Silva Ferraz de Lima e Castro, sobre a aprovação de regras uniformes 
para a entrada e saída de pessoas do Reino; o quarto, do guarda-mor do lastro do 
porto de São Martinho, José Joaquim de Gouveia Leite, enviando um mapa de 
navios que alastraram e tiraram o lastro no mesmo porto no último trimestre de 
1824; o quinto, de D. Rodrigo Mendonça Teixeira [Val...] dirigido ao [conselheiro e 
oficial-maior da Secretaria dos Negócios da Marinha], Manuel José Maria da Costa 
e Sá sobre a propriedade de um ofício. 
Anexos: mapas, apontamento, regulamento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 7. 
 

8-  ����1822, Janeiro, 2 – Abril, 22, Lisboa  
OFÍCIOS (10) do secretário dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira 
ao secretário da Marinha e Ultramar, respectivamente, Joaquim José Monteiro 
Torres e Inácio da Costa Quintela, sobre, entre outros assuntos: pedido de 
informação de um encarregado de negócios sobre os emolumentos dos passaportes 
dos navios, protesto do encarregado de negócios da França, acerca da obrigação de 
os navios estrangeiros, tendo passaporte tirado em Lisboa, terem que tirar outro 
em Setúbal, se lá parassem; pedido do cônsul geral de Portugal em Madri para que 
se lhe pagassem as quantias que lhe eram devidas; pedido de autorização do 
encarregado de negócios de Inglaterra para que o comandante da fragata “Leven” 
pudesse colocar os seus instrumentos astronómicos no observatório do Arsenal 
para realizar as suas observações. 
Anexos: ofícios (originais e cópia), informação, escritos, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 8. 
 

9-  ����1822, Janeiro, 16 – Março, 16, Lisboa  
OFÍCIOS (6) do secretário da Fazenda, José Inácio da Costa ao secretário da 
Marinha e Ultramar, respectivamente, Joaquim José Monteiro Torres e Inácio da 
Costa Quintela, sobre, entre outros: pedido de pagamento de vinhos vendidos à 
repartição da Marinha, preparação dos tabacos que deveriam ir da Bahia para a 
Índia e Goa; pedido de Antônio Carlos de Andrade, solicitando o lugar de 
administrador dos pinhais de Leiria. 
Anexos: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 9. 
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10-  ����1822, Janeiro, 28 – Julho, 29, Lisboa  
PORTARIAS (11) provenientes da Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda 
(e 1 dos Negócios Estrangeiros) e dirigidos à Secretaria da Marinha e Ultramar 
sobre, entre outros assuntos, pedidos feitos pelas Cortes, nomeadamente, o estado 
dos trabalhos de liquidação da Dívida do Brasil, as ordens periódicas das cortes 
gerais e extraordinárias e respectivos pedidos de informações, e outros, tais como o 
pedido de sobrevivência de um ofício, por parte de Ana e Máxima Sodré, pedido 
de relação das peças de bronze existentes no arsenal da Marinha, para serem 
enviadas à Casa da Moeda, o transporte de pipas de vinho do Pico e Faial, a 
nomeação do cônsul português em Marselha. 
Anexos: carta régia (cópia), lembretes, avisos (cópias), carta (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 10. 
 

11-  [ant. 1822, Fevereiro, 4] – [post. 1823, Fevereiro, 15] 
REQUERIMENTOS (4) o primeiro, ao [governador do Reino e secretário da 
Marinha e Ultramar em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] solicitando 
uma resposta ao pedido feito anteriormente; os restantes, ao rei [D. João VI], sendo 
o segundo dos mordomos dos presos da Santa Casa da Misericórdia solicitando a 
suspensão da partida de Joaquim da Silva para o degredo, o terceiro, da mesa da 
irmandade do Santíssimo Sacramento da freguesia de S. Nicolau solicitando panos, 
cabos e gente ao Arsenal da Marinha, para montar um toldo na porta da sua igreja 
para as acções de graças que iriam decorrer; o quarto, de Antônio João, homem 
preto, preso na Cova da Moura, solicitando ser posto em liberdade, conforme 
sentença da Casa da Suplicação. 
Anexos: requerimento, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 11. 
 

12-  ����1822, Maio, 7 – Julho, 23, Lisboa  
OFÍCIOS (8) do secretário da Fazenda, Sebastião José de Carvalho ao secretário da 
Marinha e Ultramar, Inácio da Costa Quintela, sobre, entre outros: remessa de 
bolacha n.º9 a enviar à Marinha; pagamento de encomendas que foram para o Rio 
de Janeiro ao cônsul de Portugal em Madri; pedido de empréstimo de um 
armazém para preparar a chegada de um navio vindo do Brasil; pedido de envio 
de relação de dívidas de cada repartição, para que pudessem ser pagas; chegada de 
vinho das ilhas de S. Miguel e Faial (Açores);  
Anexos: lembretes, avisos (cópias), ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 12. 
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13-  1822, Maio, 22 – Agosto, 16, Lisboa  
OFÍCIOS (12) do secretário dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira 
(e, como interino, de Cândido José Xavier) ao secretário da Marinha e Ultramar, 
Inácio da Costa Quintela, sobre, entre outros assuntos: envio de encomendas para 
o imperador de Marrocos; pagamento aos intérpretes de língua árabe, frei José de 
Santo Antônio Moura e frei Manuel Rebelo da Silva; desembarque do enviado 
extraordinário e ministro plenipotenciário dos Estados Unidos em Lisboa; 
pagamento dos guardas colocados a bordo dos navios mercantes ingleses. 
Anexos: lembrete, ofícios, portaria, lembretes, informação, cartas (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 13. 
 

14-  ����1823, Agosto, 25 – Dezembro, 3, Lisboa 
RELAÇÕES (10) de passageiros dos seguintes navios e respectivas proveniências: 
galera “Mercúrio”; galera “Conceição Oliveira”, com militares e passageiros civis; 
brigue “Audaz”, com militares; corveta “Tritão”, com militares, todas vindas da 
Bahia; caíque “Senhora do monte do Carmo e Almas”, vindo de Faro; brigue 
escuna portuguesa “Maria do Funchal”, vindo de Faro; galera “Triunfo 
Americano”, vinda de Pernambuco, com militares; galera portuguesa “Minerva”, 
vinda também de Pernambuco; galera inglesa “Isabella”, vinda da Bahia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 14. 
 

15-  [ant. 1824, Janeiro, 21] – [ant. 1824, Julho, 10] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. João VI], sendo o primeiro de Tiago Antônio da 
Silva Veloso, solicitando o ofício de porteiro da porta do forte de São Paulo, que se 
encontrava vago; o segundo de Teotónio José da Silva Teixeira de Gusmão, 
solicitando o cargo de escriturário na real fábrica da Cordoaria; o terceiro, das 
irmãs e cunhadas do falecido Lázaro José de Brito solicitando a continuação do 
pagamento da pensão que lhes era devida pelos serviços do mesmo; o quarto, de 
Teotónio José de Andrade e Castro, guarda-mor da saúde da cidade de Tavira, 
solicitando poder nomear serventuário para o seu ofício; o quinto do juiz e mais 
mesários da real irmandade dos escravos de Nossa Senhora do Rosário do 
Barreiro, solicitando emprestado ao arsenal da Marinha o escaler dourado e doze 
bandeiras para a festa da dita santa. 
Anexos: requerimentos, lembretes, certidão, nota (impressa). 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 15. 
 

16-  1825, Janeiro, 4, Madeira – 30, Angra do Heroísmo 
LETRAS (4) relativas a cartas enviadas para Lisboa pelo Correio Marítimo, com 
diversos destinatários, entre eles o corregedor da Ilha da Madeira, o corregedor da 
comarca da ilha de São Miguel, Açores e o corregedor de Angra do Heroísmo, 
Açores. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 16. 
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17-  ����1825, Janeiro, 4 – Abril, 11, Lisboa  
OFÍCIOS (18) dirigidos ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar [Joaquim José Monteiro Torres] sobre, entre outros assuntos: o naufrágio 
do navio “Conceição e São José” ao largo do país de Gales, lista de objectos 
necessários ao hospital militar de Angola, informação sobre a representação de 
Luís José Machado, requisição de material do telégrafo do Pragal, informação 
sobre o requerimento do coronel Joaquim José de Almeida, réus condenados a 
degredo para a Índia, deserção do soldado Francisco Antônio, venda de pau-brasil 
vindo do Rio de Janeiro, e a nomeação de um religioso para ir para a Ásia. 
Anexos: recibos, listas, sentença, lembretes, requerimentos, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 17. 
 

18-  ����1825, Janeiro, 11 – Abril, 8, Lisboa  
ESCRITOS (5) e APONTAMENTOS, tratando de matérias diversas, entre elas, se a 
bomba para apagar incêndios, a enviar para Cabo Verde, está pronta; a devassa 
feita ao batalhão expedicionário de Angola, a recepção do governador geral de 
Cabo Verde a bordo da charrua “Crestes”, o fim da comissão de Carlos Weston, a 
limpeza do dique de Lisboa, e a retirada de duas companhias provisórias de Cabo 
Verde, a ida de padres para a Ásia com a monção. 
Anexos: lembrete, memorando (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 18. 
 

19-  ����1825, Janeiro, 12 – 1825, Dezembro, 22, Lisboa  
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. João VI], o primeiro (cópia), de Joaquim Epifânio 
da Cunha, chefe de divisão, solicitando uma remuneração pelos seus serviços; o 
segundo, dos pilotos do número da barra da Figueira da Foz, solicitando a redução 
do número de pilotos da mesma barra, o terceiro, dos “algarves” que estiveram 
empregados nas galeotas reais no Rio de Janeiro durante 3 anos, solicitando uma 
pensão mensal para amparo das suas famílias; o quarto, da corporação marítima 
da casa do Corpo Santo da vila de Setúbal, oferecendo os seus barcos para a 
viagem do rei ao Pinheiro; o quinto, de José Bernardo Teixeira Marinho Vila Real, 
reposteiro do número, solicitando o emprego de almoxarife dos pinhais do 
Pinheiro; o sexto, de João Baptista, soldado e preso na cadeia da corte, solicitando a 
comutação da sua pena. 
Obs.: mau estado Anexos: lembretes, informações, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 19. 
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20-  1825, Janeiro, 15 – Fevereiro, 22, Lisboa  
AVISOS (2), o primeiro, do [secretário de estado da Guerra, interinamente da 
Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de subserra [Manuel 
Inácio Martins Pamplona Corte Real] para que informasse o requerimento de 
Francisco José da Cunha; o segundo, dirigido ao Conselho Ultramarino, para que 
informasse o requerimento de Raimundo da Silva, proprietário da escuna 
“Ermelinda”. 
Anexos: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 20. 
 

21-  ����1825, Janeiro, 19 – [1825], Fevereiro, 9, [Lisboa] 
INFORMAÇÕES (3), a primeira sobre o padre Manuel Joaquim Soares, vice-vigário 
na ilha de São Miguel, Açores, opositor num concurso para vigário de uma 
freguesia; a segunda sobre o pedido de Manuel Campelo da Cunha, cirurgião e a 
terceira sobre o pedido de João Xavier Bustorf, 1.º tenente de Artilharia de 
Pernambuco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 21. 
 

22-  1825, Janeiro, 31 – Dezembro, 31, Setúbal  
OFÍCIOS (23) do comandante da Torre do Outão em Setúbal, Vicente Ferreira de 
Saldanha ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim 
José Monteiro Torres enviando listas quinzenais e mensais de embarcações 
entradas e saídas pela barra de Setúbal. 
Anexos: listas, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 22. 
 

23-  1825, Janeiro, 31 – 1826, Abril, 9, Lisboa  
AVISOS (6) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Joaquim José Monteiro Torres dirigidos, respectivamente ao [juiz do Arsenal Real 
da Marinha], Carlos [Félix Geraldes] May, ao [governador da Província das Ilhas 
da Madeira e Porto Santo] D. Rodrigo Antônio de Melo, ao secretário de Estado 
dos Negócios da Fazenda, José Xavier Mouzinho da Silveira, ao [major general da 
Armada Real], Marquês de Viana, [D. João Manuel de Meneses], ao [vice-rei do 
Estado da Índia], D. Manuel [Francisco Zacarias] de Portugal e Castro e ao 
[secretário de Estado interino dos Negócios Estrangeiros] conde de Barbacena 
[Francisco Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro] solicitando pareceres 
sobre o requerimentos de: Antônio José de Barros, Manuel de Sousa Dromundo, 
João Antônio de Almeida, José Pedro de Vasconcelos, e sobre o transporte para a 
Índia dos tenentes Gualter Mendes Ribeiro e José Maria Taborda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 23. 
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24-  1825, Fevereiro, 14 – 19, Lisboa  
CARTAS (3) ao rei [D. João VI], a primeira, do frei Luís José da Costa Couto, 
informando o requerimento do padre frei Caetano Antunes, que solicitava ser 
nomeado capelão da charrua “São João Magnânimo”; a segunda, do juiz de fora da 
Azambuja, José Ferreira de Azevedo, enviando a sua certidão de posse; a terceira, 
de José Xavier Mouzinho da Silveira, informando o requerimento de João Antônio 
de Almeida e companhia, arrematantes dos mantimentos para o Arsenal Real da 
Marinha, que pretendia importar azeite, para fazer o fornecimento com maior 
rapidez.  
Anexos: certidão, aviso, lembrete 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 24. 
 

25-  1825, Fevereiro, 25, Lisboa  
RESUMO dos acontecimentos reportados no mês de Fevereiro de 1825 pela polícia 
do Porto, assinado por José Maria de Campos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 25. 
 

26-  ����1825, Março, 16 – Junho, 8, Lisboa 
RELAÇÕES (2), a primeira dos oficiais inferiores nomeados para servirem nos 
estados da Índia; a segunda, dos elementos da família de José Luís Pereira de 
Sousa, capitão de Infantaria, que seguiriam com ele para Angola, quando 
regressassem do Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 26. 
 

27-  1828, Setembro, 21, Setúbal – 1830, Janeiro, 15, Porto  
OFÍCIOS (2), sendo o primeiro do provedor da casa do Corpo Santo de Setúbal, 
Manuel José Araújo, sobre o recrutamento de marinheiros matriculados na mesma 
casa e o segundo do juiz da alfândega do Porto, José Maurício d’Abreu de Lima ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros] enviando os mapas de embarcações que 
entraram e saíram da barra do Porto em Dezembro de 1829. 
Anexos: lembrete, mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 27. 
 

28-  1830, Março, 27 – Junho, 8, [Lisboa] 
MAPAS (6) dos presos e doentes do presídio da Cova da Moura e dos locais de 
destino daqueles que iam embarcar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 28. 
 

29-  1831, Setembro, 24, Baiona 
MAPA “demonstrativo dos faróis e lanternas que se acendem nas costas marítimas 
de França”, com várias informações relativas aos mesmos, elaborado pelo cônsul 
português em Baiona. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 29. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

30-  1832, Junho, 5, Lisboa  
OFÍCIO do secretário de Estado da secretaria dos Negócios Eclesiásticos e Justiça, 
Luís de Paula Furtado de Castro do Rio de Mendonça, ao [secretário de Estado da 
Marinha] conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], dando 
conhecimento da renúncia ao cargo do Bispo de Cabo Verde, D. frei Jerônimo do 
Barco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 30. 
 

31-  1832, Agosto, 21 – Novembro, 22 
RECIBOS (22) de entrega de bens, balas, madeira, barricas, pipas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 357-A, pasta 31. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 364 (1721-1792) 
33 pastas descritas. 
Assuntos: questões eclesiásticas; portugueses em Inglaterra; companhia de Jesus; finanças, as 
alfândegas, a moeda, as rendas, as despesas e o comércio da Espanha; reforma de estudos; 
paz entre Portugal e Espanha; tratado de Paris; expulsão dos jesuítas da Espanha; questões 
diplomáticas, religiosas e políticas, da Companhia de Jesus e de sua expulsão e também de 
assuntos de navegação, envolvendo embarcações estrangeiras. 
 

1-  1721, Setembro, 3 
CARTA (cópia) de Philippe ao rei [D. João V] com palavras de louvor e admiração. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 1. 
 

2-  1725, Outubro, 27, Paris 
CARTA do Monsenhor de Soisson, em nome da Assembléia Geral do Clero de 
França comentando sobre o perigo que havia em razão das pessoas desobedientes 
às leis da igreja, não entenderem bem as atitudes do soberano  
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 2. 
 

3-  1729, Março, 31-1761, Maio, 22 e Julho, 13. 
CONSULTAS (3) do decano da Real Câmara de Nápoles, Nicola Fraggiani sobre 
questões eclesiásticas e outros documentos sobre questões eclesiásticas italianas. 
Obs.: documento em italiano; anexo: carta (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 3. 
 

4-  1729, Março. 
OFÍCIO (cópia) do jesuíta padre Francisco Gebennesio ao seu superior padre 
Leonardo Lessio, datado de 26 de agosto de 1613. 
Obs.: documento em latim; anexo: ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 4. 
 

5-  [post. 1739] 
INFORMAÇÃO (cópia) sobre as vexações que sofrem os vassalos de Portugal na 
Inglaterra, comentando que, segundo os tratados entre os dois países, os 
portugueses deveriam gozar, na Inglaterra, os mesmos direitos dos ingleses em 
Portugal, o que não vinha acontecendo. 
Obs.: letra de Sebastião de Carvalho e Melo, enviado extraordinário em Inglaterra, 
à margem. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 5. 
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6-  1750, Outubro, 24, Paris. 
PASSAPORTE passado ao cidadão português Antonio Ladani pelo duque de 
Gesvrer , François Joachin Potier, autorizando-o a ir para a Inglaterra. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 6. 
 

7-  1755 
LISTA de materiais da missão jesuítica de Iapejú, na América espanhola e 
anotações pertencentes à Companhia de Jeus. 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 7. 
 

8-  1756, Novembro, 23, Londres. 
OFÍCIO do [embaixador de Portugal na Inglaterra], Martinho de Melo e Castro ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real, parabenizando-o por sua nomeação para aquele cargo. 
Anexo: lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 8. 
 

9-  1758, Maio, 21, Roma 
OFÍCIO do padre jesuíta Lourenço Richi ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da Costa Corte Real, anunciando a sua 
designação para Preposito Geral da Companhia de Jesus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 9. 
 

10-  1759, Setembro, 20. 
OFÍCIO descrevendo e comentando as finanças, as alfândegas, a moeda, as rendas, 
as despesas e o comércio da Espanha. 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 10. 
 

11-  1760, Abril, Florença. 
BREVE do Papa Clemente XII dirigida às congregações beneditinas do Vale 
Umbroso sobre reforma de estudos. 
Obs.: documento em latim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 11. 
 

12-  1761, Março, 5, Lisboa. 
OFÍCIO do Provedor-mor da Saúde, Francisco Galvão da Fonseca, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado, encaminhando e resumindo a carta do cônsul da Dinamarca, Frederico 
Stiefken, ao rei [D. José] sobre a quarentena imposta a um navio daquele país que 
vinha vindo de Marrocos, por causa do perigo de contágio. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 12. 
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13-  1762, Agosto, 7, Berlim. 
CARTA RÉGIA (cópia) do rei da Prússia ao seu embaixador em Veneza, conde 
Cataneo, comentando a sua política para com a Rússia. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 13. 
 

14-  1762, Setembro, 3-1766, Outubro, 12. 
MEMÓRIAS (3) intituladas: 1. Memórias do embaixador de Portugal aos Estados 
Gerais da Holanda; 2. Memória do cardeal Orsini ao papa sobre problemas com a 
República de Gênova; 3. Instrucción que deben observar los operarios de la nueva 
iluminación de Madri para limpiar y encender los faroles en las noches de invierno 
del octubre hasta fin de marzo. 
Obs.: documento em italiano e em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 14. 
 

15-  1763, Fevereiro, 8, Madri–Novembro, 18, Portici. 
OFÍCIOS (4) ao [embaixador de Portugal na Espanha], Aires de Sá e Melo, de 
vários signatários tratando da paz entre Portugal e Espanha  e CARTA (cópia) do 
rei de Nápoles e das Sicilias, Ferdinando IV ao seu primo, rei de Portugal (D. José), 
por intermédio daquele embaixador, elogiando a sua atuação, quando esteve na 
sua corte. 
Obs.: documentos em francês e em italiano; anexo: carta (tradução, cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 15. 
 

16-  [post. 1763, Fevereiro, 10] 
OFÍCIOS (2) aludindo ao Tratado de Paris de 10 de fevereiro de 1763 e comentando 
fatos da política francesa. 
Obs.: documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 16. 
 

17-  [post. 1763, Fevereiro, 10] 
OFÍCIO comentando os prejuízos para Portugal causados pelo governo de Buenos 
Aires e fazendo referência ao Tratado de Paris de 10 de fevereiro de 1763. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 17. 
 

18-  [post. 1766, Fevereiro, 2] 
ANOTAÇÕES (minutas) do [embaixador de Portugal na Espanha, Aires de Sá e 
Melo] comentando a lista anexa, de embarcações espanholas de guerra nos portos 
de Cartagena, Cádis e Ferrol. 
Obs.: documento em italiano e em francês; anexo: lista.  
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 18. 
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19-  1767, Janeiro–1770, agosto, 8, Madri. 
OFÍCIOS (minutas) (30) do [embaixador de Portugal na Espanha, Aires de Sá e 
Melo] ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], conde de Oeiras, [Sebastião José 
de Carvalho e Melo], dando contas de suas atividades naquela corte, referindo 
suas conversações com os ministros do rei de Espanha, Carlos III: visconde de 
Aranda e marquês de Grimaldi e também com embaixadores de outros países 
europeus e com o Núncio Apostólico, mencionando fatos da política espanhola, 
tais como o motim popular contra a ordem real proibindo homens e mulheres de 
se apresentarem com as cabeças cobertas no Real Parque do Retiro e como a ordem 
de expulsão dos padres jesuítas da Espanha.  
Obs.: documentos em espanhol e em latim; anexo: aviso, carta (cópia), listas, carta 
(impressa). 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 19. 
 

20-  [post. 1771] 
MEMORIA do comerciante português estabelecido em Haia, D. Luís da Costa, 
sobre questões de comércio com a Holanda e da atuação do consulado português 
naquele reino. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 20. 
 

21-  1775, Abril, 2, Buckebourg–1795, Agosto, 28, San Sebastian. 
OFÍCIOS (28) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, de diplomatas, militares e outras autoridades 
estrangeiras, tratando de questões diplomáticas, religiosas e políticas, da 
Companhia de Jesus e de sua expulsão e também de assuntos de navegação, 
envolvendo embarcações estrangeiras. 
Anexo: lembretes, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 21. 
 

22-  [ant. 1777] 
OFÍCIO do negociante francês Jean Marie Fremondiere ao [secretário de Estado do 
Reino e Mercês], marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], 
solicitando que intercedesse junto ao provedor da Casa da Índia para que lhe fosse 
paga determinada dívida, o que já fora confirmado pela Câmara do Comércio de 
Lisboa. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 22. 
 

23-  1777, Fevereiro, 27, Cristiânia. 
CARTA (cópia) do rei da Dinamarca e Noruega, Cristiano VII, ao rei [D. José] 
respondendo a sua carta de 22 de dezembro de 1776. 
Obs.: documento em latim.  
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 23. 
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24-  1779, Fevereiro, 1 
MAPA geral da esquadra espanhola sob o comando de D. Luís de Córdoba, 
designando os nomes dos navios e de seus comandantes, assim como as 
respectivas qantidades de munições. 
Obs.: documento em espanhol, anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 24. 
 

25-  1779, Março, 25-1781, Março, 25. 
MAPAS (4) dos gêneros saídos dos portos da Irlanda para Portugal, entre março 
de 1779 a março de 1781. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 25. 
 

26-  1780, Dezembro, 12, Lisboa 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, ao ministro da Holanda, Smissaert, sobre ordens reais 
para que todos os corsários deixassem o porto de Lisboa. 
Obs.: documento em francês.  
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 26. 
 

27-  [ca. 1782] 
LISTA de secretários de estado e outras autoridades do governo da Inglaterra, 
entre elas, William Pitt, que foi comissário do Tesouro em 1782. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 27. 
 

28-  [ant. 1786, Julho, 13] - [ant. 1792, Fevereiro, 17] 
REQUERIMENTOS (9) de Manuel de Siqueira, Manuel de Oliveira, Luís José de 
Carvalho, Teresa dos Santos Leitão, Manuel Rodrigues de Carvalhal, João de 
Araújo Soares, Leonardo Maria Jacobetti, José Rodrigues de Oliveira e de José de 
Gouveia à rainha [D. Maria I] solicitando provisões para que pudessem resolver 
suas questões junto aos tribunais da Corte. 
Anexos: certidões, ofícios, cartas, instrumento de justificação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 28. 
 

29-  1787, Fevereiro, 17, Sacavem. 
CARTA do recebedor do almoxarifado do regimento de Sacavém, Manuel Tomé 
da Silva à rainha [D. Maria I], queixando-se das contestações que lhe fizeram os 
oficiais daquele regimento. 
Anexo: certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 29. 
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30-  1788, Julho, 29 [Lisboa] 
AVISO do [estribeiro-mor da rainha D. Maria I] marquês de Marialva [D. Antônio 
Luís de Meneses] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, informando sobre a chegada de um volante a ele 
destinado, que iria chegar em um navio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 30. 
 

31-  1788, Dezembro, 6, La Coruña. 
CERTIDÃO passado pelo capitão do porto de La Coruña, no reino da Galícia, ao 
português José Xavier Pereira, morador daquela cidade, atestando sua boa conduta 
e seus préstimos como intérprete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 31. 
 

32-  1789, Maio, 25 [Lisboa] 
OFÍCIO do [provedor da Casa da Índia e Guiné], José Joaquim Lobo da Silveira, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, encaminhando requerimento e outros documentos de Manuel Pinto da 
Silva, envolvido na negociação do navio Santíssimo Sacramento e Nossa Senhora 
do Rosário. 
Anexo: requerimentos, ofícios, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 32. 
 

33-  1789, Dezembro, 29, Lisboa. 
INFORMAÇÃO do Conselho Ultramarino sobre os serviços do capitão-de-mar-e-
guerra, D. Frederico Guilherme de Sousa, assinada por Antônio Ferreira de 
Mesquita. 
Anexo: informação (minuta), ofício (minuta), aviso, carta.  
AHU_CU_Reino, Cx. 364, pasta 33. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 364-A (1792-1818) 
35 pastas descritas 
Assuntos:  concessão de hábitos; deslocação de tropas; armas e muncições para tropas; 
prisioneiros franceses; concessão de empregos; pedidos de promoção; pedidos de 
negociantes portugueses para descarregarem, sem risco, as mercadorias vindas do Rio de 
Janeiro; das lotações do sal nos navios de comboio; empréstimos à Marinha Real e à Real 
Cordoaria; provedoria mor da saúde; peste nos portos do Mediterrâneo; Junot em Portugal; 
bloqueio imposto pelos ingleses; questões da comunicação entre Lisboa e o Rio de Janeiro; 
promoção e admissão de funcionários da repartição da Marinha; munições para 
embarcações; fornecimento de medicamentos para embarcações e para o Hospital Santa 
Clara; presos sentenciados para degredo na galé do Arsenal da Marinha; nomeações de 
capitães de navios; carregamento de embarcações; pagamento de empregados e mercadorias. 
 
 
1-  1792, Março, 20, Lisboa. 

CARTA DE PADRÃO da rainha D. Maria I concedendo ao secretário do enviado 
ministro plenipotenciário de Portugal e Londres, Augusto Malloy, o hábito da 
Ordem de Santiago da Espada. 
Obs.: documento assinado pelo príncipe regente [D. João]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 1. 
 

2-  1793, Abril, 23. 
OFÍCIO do oficial da Marinha real francesa, chevalier Brunet de la Chasie, ao 
marquês [?] solicitando sua intervenção junto ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, para que pudesse 
alcançar um pedido que lhe tinha feito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 2. 
 

3-  1793, Setembro, 14, Lisboa. 
OFÍCIOS (2) do marechal de campo J. Forbes e do coronel Antônio Franco de 
Abreu ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de 
Melo e Castro, encaminhando, o primeiro, relações dos oficiais e soldados do 
regimento de Freire de Andrade e o segundo, a relação dos oficiais, cadetes e 
criados que vão nos navios que irão transportar o regimento de Peniche para a 
Espanha. 
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 3. 
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4-  1796, Outubro, 9 – 1797, Junho, 22. 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, dos Seguintes signatários: conde de Vale de Reis [D. 
Nuno José Fulgêncio]; o administrador da Fazenda da Alfândega das Sete Casas, 
Teotônio Gama de Carvalho; o cônsul geral em Cartagena, D. João Luís Auran; um 
oficial da Marinha francesa e do conde [Pombeiro] regedor, [D. José Luís de 
Vasconcelos e Sousa], tratando respectivamente de: consultas não despachadas; 
dos reais direitos da sisa do pescado fresco; de queixas contra o prior-mor do 
convento de Palmela; da partida da frota francesa; do requerimento de Ana 
Borcata Saraiva de Arouche, mulher do piloto da galera Flor do Funchal, Antônio 
José de Carvalho. 
Anexo: lembrete, ofícios. 
Obs.: O conde Pombeiro é o futuro marquês de Belas que passa a ser marquês em 
1801. O título de conde é concedido em 1793. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 4. 
 

5-  1796, Novembro, 25, Queluz. 
PROVISÃO do príncipe regente [D. João] autorizando o Conde da Ega [Aires José 
Maria de Saldanha Albuquerque] a, juntamente com o [conselheiro de Estado e 
governador das Armas da Corte], duque de Lafões, conferir todos os 
municiamento das tropas dos exércitos reais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta5. 
 

6-  1797, Abril, 13 
OFÍCIO de Joaquim José de Abreu a Pedro João Tomás comunicando a chegada do 
navio americano Joanna, de que é mestre Benjamim Prince, vindo da Ilha da 
Madeira e que trazia à bordo, José de Sousa Azevedo, mestre do navio português 
Nossa Senhora da Guia, que naufragara junto àquela ilha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 6. 
 

7-  1799, Janeiro, 16 a Novembro, 26, Lisboa. 
OFÍCIOS (6) do intendente geral da polícia da Corte, Diogo Inácio de Pina 
Manique, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, tratando, respectivamente de: prisioneiros franceses; 
da concessão de emprego a Manuel Antunes, ferido por bala perdida; do pedido 
de promoção para as colonias do soldado Antônio José de Brito; de pedidos de 
negociantes portugueses para descarregarem, sem risco, as mercadorias vindas do 
Rio de Janeiro; das lotações do sal nos navios de comboio a serem efetuadas pelo 
contratador do [secretário de Estado dos Negócios do Reino e da Fazenda Real em 
Lisboa, José] Antônio Salter de Mendonça 
Anexo: ofício (cópia), ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 7. 
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8-  1799, Janeiro, 26 a Março, 30, Porto. 
Ofícios (5) do desembargador da Casa da Suplicação do Porto, Francisco de 
Almada Mendonça ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho, tratando de empréstimos à Marinha Real e à Real 
Cordoaria; dando notícias de várias embarcações e enviando relação das que 
partem para a Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 8 
 

9-  1799, Fevereiro, 15, Porto. 
OFÍCIO de José de Paula da Costa ao capitão tenente Antônio Pussich aludindo a 
uma procuração do capitão Manuel Nunes Leonardo e dando notícias da fragata 
Andorinha que se achava na Galícia esperando munições para comboiar os navios 
do comércio do Porto a Lisboa e relatando o naufrágio de um bergantim que saíra 
do Porto para o norte.  
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 9. 
 

10-  [post. 1799, Julho, 14] 
REQUERIMENTO do médico da Saúde do porto e vila de Setúbal, Cândido da 
Costa Freire e do cirurgião da mesma repartição, João Batista da Silva, ao príncipe 
regente [D. João], solicitando lhes fosse passado um aviso régio, a fim de que se 
esclarecesse as questões que eles vinham tendo com o provedor-mor da Saúde, 
Anacleto José de Macedo Portugal, devido a uma intriga. 
Anexo: ofícios, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 10 
 

11-  1799, Agosto, 14, Lisboa. 
ATESTADO passado pelo escrivão proprietário do Juízo de Saúde do porto de 
Belém, Joaquim Rebelo Palhares, sobre os salários dos médicos peritos de saúde 
daquele porto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 11. 
 

12-  1799, Agosto, 17 a Outubro, 24, Lisboa. 
OFÍCIOS (5) do provedor-mor da Saúde, Anacleto José de Macedo Portugal, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, tratando respectivamente da entrada de navios e suas cargas e da 
averiguação se não trazem algum perigo de contágio de moléstias. 
Anexo: ofícios.  
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 12. 
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13-  [post. 1805, Junho, 27] 
REQUERIMENTO do alferes graduado de um dos regimentos de ordenanças da 
Corte, José Galdino Henriques de Moraes, ao príncipe regente [D. João], pedindo 
seus soldos por serviços prestados em Goa. 
Anexo: lembrete, ato de nomeação, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 13. 
 

14-  1807, Julho, 31, Lisboa. 
INSTRUMENTO DE JUSTIFICAÇÃO do bacharel João Antônio Correia, senhor e 
possuidor do barco cacilheiro Nossa Senhora das Salas e Senhor Jesus do 
Nascimento, passado pelo desembargador corregedor do cível da cidade de 
Lisboa, Manuel Cipriano da Silva. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 14. 
 

15-  1807, Agosto, 21, Mafra. 
OFÍCIO (cópia) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] ao chefe 
da esquadra e comandante da do Estreito, Joaquim José dos Santos Cação, 
recriminando-o por causa do consentimento que este dera ao armistício proposto 
pelos inimigos. 
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 15. 
 

16-  [post. 1807, Novembro 20 e 30] 
OFÍCIOS (2) do mestre do iate São Martinho e Todos os Santos, Pedro da Fonseca e 
do capitão do bergantim real Fidelíssimo, Antônio José de Sousa, ao comandante 
em chefe da armada francesa e governador de Portugal, general Junot, sobre 
assuntos de interesse das suas respectivas embarcações. 
Anexo: mapa, certidão, lembretes; obs.: documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 16. 
 

17-  [ant. 1808, Março, 9, a Maio 18] 
OFÍCIOS (4) ao secretário de Estado encarregado da Guerra e Marinha, L´Hunyt, 
dos seguintes signatários: soldado Elidoro Ângelo, que foi do regimento de 
artilharia de Goa, solicitando certidão; dos oficiais da Marinha; Mateus Pereira dos 
Campos; James Scarnichian; João Antônio Everard; José Maria de Medeiros; 
Francisco de Paula Moreira e Silva e José Joaquim de Amorim, solicitando 
pagamento dos meses de fevereiro e março; Agostino Mirano e outros músicos da 
brigada da Marinha portuguesa, também solicitando soldos; Maria Malvina 
Pimentel; Ana Joaquina Pereira e Margarida Freire, por seus maridos, oficiais da 
Marinha, solicitando soldos em atraso; e Paul Mallet, solicitando um posto na 
Marinha.  
Anexo: informação; Obs.: documentos em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 17. 
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18-  1808,Abril, 12  
OFÍCIO do capitão de navios, Emanuel de Figueiredo ao general de divisão Hernel 
solicitando um posto na Marinha militar, visto que seu trabalho com navios 
mercantes se achava interrompido em razão do bloqueio imposto pelos ingleses. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, past 18. 
 

19-  [post. 1808, Julho, 22, Lisboa e post. Maio, 13]  
OFÍCIOS (2) do serralheiro francês Mathieu Duprat e do português Pedro Antônio 
Cardoso ao general em chefe, governador de Portugal, duque de Abrantes [D. 
Pedro de Lancastre da Silveira Castelo Branco], o primeiro, solicitando emprego 
nos armazéns da Marinha em Lisboa e o segundo, que vivia na Inglaterra e estava 
de volta a Portugal, solicitando um posto qualquer. 
Anexo: declaração, requerimento, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 19. 
 

20-  1808, Novembro, 20, [Lisboa] - 1810, Janeiro, 26 [Lisboa]. 
OFÍCIOS (7) do [capitão ajudante da Torre de Belém, José Rebelo Palhares], ao seu 
primo [oficial-maior da secretaria de estado da Marinha e Ultramar no Rio de 
Janeiro, José Joaquim de Freitas], tratando: do degredo de alguns 
desembargadores; da possibilidade de passar a sargento-mor de cavalaria e dando 
notícias, em geral, sobre a família, criados e amigos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 20. 
 

21-  1811, Janeiro, 12 – 1812, Novembro, 17 
OFÍCIOS (9) ao [conselheiro e oficial-maior da secretaria de estado da Marinha e 
Ultramar no Rio de Janeiro], José Joaquim da Silva Freitas, dos seguintes 
signatários: João Dias Sousa, Manuel Moreira; José Monteiro de Carvalho Oliveira; 
João de Deus "O Sego"; Pedro Aniceto Durão Padilha; Bernardo José de Sousa 
Lobato; João Luís de Sousa Saião; Guilherme Francisco d´Almeida; Francisco 
Maximiliano de Sousa recomendando pessoas, pedindo favores, encaminhando 
documentos ou tratando de questões da comunicação entre Lisboa eo Rio de 
Janeiro.  
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 21. 
 

22-  [ca. 1811] 
OFÍCIOS (11) ao [conselheiro e oficial-maior da secretaria de estado da Marinha e 
Ultramar no Rio de Janeiro], José Joaquim da Silva Freitas, dos seguintes 
signatários: Francisco Lopes de Sousa, R. O. Guedes; João Valentim de Faria Sousa 
Lobato; Pedro José Campos; Visconde de Condeixa; José Vicente de Neiva 
Torresão; Manuel Rodrigues Luís; Rodrigo Martins da Luz; Antônio Alves de Brito 
Viana, recomendando pessoas, pedindo favores, encaminhando documentos ou 
tratando de questões da comunicação entre Lisboa e o Rio de Janeiro 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 22. 
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23-  1812, Janeiro, 2, Lisboa-1813, Janeiro, 21, Lisboa  
OFÍCIOS (12) do intendente dos Armazéns da Marinha, Antônio Felix da Fonseca, 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, sobre: promoção e admissão de 
funcionários da sua repartição; munições para embarcações; fornecimento de 
medicamentos para embarcações e para o Hospital Santa Clara; presos 
sentenciados para degredo na galé do Arsenal da Marinha. 
Anexo: requerimento, ofícios, relação, mapa, atestado, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 23. 
 

24-  [1812], Fevereiro, 27-Dezembro, 12  
OFÍCIOS (9) do Inácio da Costa Quintela ao [conselheiro e oficial-maior da 
secretaria de estado da Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro], José Joaquim da 
Silva Freitas, tratando de nomeações de capitães de navios; carregamento de 
embarcações; pagamento de empregados e mercadorias. 
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 24. 
 

25-  1812, Março, 1, [Lisboa]  
OFÍCIO do chefe de divisão da Armada Real, Rodrigo José Ferreira Lobo, ao 
[secretário de Estado dos negócios estrangeiros e guerra], conde das Galveias, [D. 
João de Almeida de Melo e Castro] sobre os problemas que teve com o pagamento 
de seus soldos. 
Anexo: certidão, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 25. 
 

26-  [1812], Março, 5, [Rio de Janeiro] - 1813, Junho, 4 [Rio de Janeiro] 
OFÍCIOS (2) de Antônio Saldanha da Gama ao [conselheiro e oficial-maior da 
secretaria de estado da Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro], José Joaquim da 
Silva Freitas, o primeiro sobre o tesoureiro-mor da Sé de São Tomé, o cônego 
Alexandrino de Gusmão Sodré e o segundo, sobre a condução de uma pretinha 
que se destinava à servir à princesa [Carlota Joaquina].  
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 26. 
 

27-  1812, Agosto, 15 - 1813, Julho, 10  
OFÍCIOS (2) de José Antônio Ribeiro Freire ao [conselheiro e oficial-maior da 
secretaria de estado da Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro], José Joaquim da 
Silva Freitas, o primeiro sobre seu sobrinho, o capitão do 3o Regimento da Corte, 
Manuel da Costa Freire de Freitas e o segundo, sobre os navios de guerra, tanto  
nacionais, como estrangeiros, afirmando que sempre foram tratados na Alfândega 
com a maior deferência, não lhe constando que tivesse havido algum abuso em 
relação a corveta de guerra Abárcal, de nacionalidade espanhola. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 27. 
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28-  1813, Fevereiro, 13 - 1814, Julho, 13 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos negócios estrangeiros e guerra no Rio de 
Janeiro], conde das Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro] dos seguinte 
signatários: Maurício José Figueira de Moraes solicitando um cargo na Real Junta 
do Comércio; José Maria d`Almeida Castro Noronha Lobo, enviando relação de 
presos; Principal de Sousa atestando a conduta do padre João Tomar; Manuel 
Norberto da Silva César solicitando para o filho o cargo de oficial supranumerário 
naquela secretaria.  
Anexo: carta, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 28. 
 

29-  1813, Abril, 1 a Setembro 18. 
OFÍCIOS (14) ao [conselheiro e oficial-maior da secretaria de estado da Marinha e 
Ultramar no Rio de Janeiro], José Joaquim da Silva Freitas, dos seguintes 
signatários: D. Francisco d´Almeida Melo e Castro; Marcelino Antônio; Leonardo 
Antônio Gonçalves Bartolo; Gaspar Feliciano de Moraes; Antônio José da Franca e 
Horta; Miguel José de Oliveira Pinto; João Ferreira da Costa e Sampaio; Francisco 
Antônio da Costa Barreto; Paulo Francisco Viana; José Maria de Almeida; Manuel 
Francisco de Barros e Sousa; Carlos Antônio Naguion; Bernardino Pedro de Araújo 
pessoas, pedindo favores, encaminhando documentos ou tratando de questões da 
comunicação entre Lisboa e o Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 29. 
 

30-  1813, Abril, 3, [Lisboa]. 
CARTA da Junta Governativa de Portugal ao príncipe regente [D. João] 
encaminhando a patente lavrada no Conselho Ultramarino da reforma do 
cirurgião-mor de infantaria, Manuel Antônio Gonçalves. 
Anexo: patente, carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 30. 
 

31-  [ant. 1813, Junho, 14] - 1813, Setembro, 7. 
CARTAS (3) ao príncipe regente [D. João], a primeira dos consignatários dos 
navios suecos Maria Carolina, Norden e Redligheten e as outras duas da Junta 
Governativa de Portugal, tratando a primeira, de cobranças de emolumentos e 
direitos e a outra, do perigo do contágio da peste, surgida nos portos do 
Mediterrâneo.  
Obs.: a segunda carta é uma minuta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 31. 
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32-  [ant. 1813, Julho, 13] 
OFÍCIO ao [secretário de Estado dos negócios estrangeiros e guerra no Rio de 
Janeiro], Conde das Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro] solicitando 
que pedisse à Condessa de Souto d`El Rei para que ela interviesse junto ao 
[governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, no sentido de acomodar Manuel e José 
Pereira Pinga no escaler daquele secretário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 32. 
 

33-  1813, Agosto, 28 a 31, [Lisboa] 
AVISOS (cópias) da Junta Governativa de Portugal transmitindo ordens do 
príncipe regente [D. João] a respeito da peste que grassava nos portos do 
Mediterrâneo e sobre nomeação de funcionários subordinados à Junta de Saúde. 
Obs.: as cópias estão datadas da secretaria de estado da Marinha e Ultramar, a 9 de 
setembro de 1813. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 33. 
 

34-  1813, Dezembro, 13, Lisboa. 
CARTA da Junta Governativa de Portugal ao príncipe regente [D. João] sobre a 
conclusão da paz com Argel, feito para o qual concorreu o enviado extraordinário 
e ministro plenipotenciário da Inglaterra junto àquele governo, sr. Acourt. 
Obs.: documento anexo em inglês; anexo: ofícios (cópias), carta (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 34. 
 

35-  1817, Dezembro, 13, Maiorca-1818, Setembro, 13, Lisboa. 
OFÍCIOS (2) de José Antônio de Matos e do cônsul geral da Rússia, Frei De Boreal, 
ao [secretário dos negócios estrangeiros e guerra] D. Miguel Pereira Forjaz, 
tratando, o primeiro, dos percalços de sua viagem até Maiorca e, o segundo, 
estabelecendo que só o navio russo Charlotte, do capitão Nicolau Burmeister é que 
poderia levar, a salvo, para o Rio de Janeiro, os cavalos, servos e objetos do 
príncipe regente [D. João]. 
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 364-A, pasta 35. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 365 (1516-1832) 
36 pastas descritas. 
Assuntos: metais; tropas; madeiras; armadas reais; pedidos de funcionários do Conselho 
Ultramarino; de militares degredados; correspondência diplomática, corsários marroquinos; 
navegações para o Brasil; residências de funcionários régios no ultramar; anexação da 
Polônia pelo império russo; nomeações, promoções e pagamentos para funcionários da 
Marinha em geral (Arsenal, Brigada Real, Armadas); saúde pública; pagamentos de soldos; 
expedição de militares ao Brasil; comércio com os ingleses. 

1-  [1516] 
REGIMENTO de Aires de Quintal sobre os metais a descobrir no Reino. 
AHU_Reino, cx. 365. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 1. 
 

2-  1620, Julho, 15 
CARTA RÉGIA do imperador Fernando II sobre a revolda da nobreza da Bohemia. 
Documento em alemão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 2. 
 

3-  1636, Outubro, 14, Lisboa 
DESPACHO do [secretário de Estado], Miguel de Vasconcelos e Brito Barbosa, 
ordenando ao Conselho da Fazenda que informe o cumprimento do decreto 
concedendo pagamento capitão João Guedes Alcoforado para ir levantar gente. 
AHU, Reino, caixa 365. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 3. 
 

4-  1638, Julho, 3, Lisboa 
DESPACHO do Conselho da Fazenda sobre madeiras. 
AHU, Reino, caixa 365. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 4. 
 

5-  1641, Junho, 30, Barcarena 
CARTA de João Rodrigues ao rei [D. João IV] sobre uma diligência que deveria ter 
sido feita pelo juiz do Crime, João Correia de Carvalho, e que será feita pelo juiz 
Leonel de Perada. 
AHU, Reino, caixa 365. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 5. 
 

6-  1642, Junho, 4, Lisboa 
CERTIDÃO de Antônio Prego Velho sobre os 25 homens que a confraria do 
Espírito Santo da vila de Cascais se obrigou a dar para as armadas reais. 
Obs.: o doc. estava na caixa 365. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 6. 
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7-  1642, Junho, 22, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. João IV determinando que o Conselho da Fazenda execute as 
contas do consulado com Francisco Botelho Chacon e Duarte da Silva. 
Obs.: o doc. estava na caixa 365. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 7. 
 

8-  1659, Fevereiro, 3, Santos 
REGIMENTO da provedoria da Fazenda Real de Santos. 
Obs.: o doc. estava na caixa 365. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 8. 
 

9-  1732, Março, 21, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [conselheiro 
do Conselho Ultramarino], José Carvalho de Abreu, ordenando que o Conselho 
Ultramarino consulte o requerimento de Agostinho de Barros Henriques. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 9. 
 

10-  [1732-1833] 
RELAÇÕES das consultas mistas e de partes que subiram pela Secretaria de estado 
da Marinha e Ultramar [no reinado de D. José]; listas dos requerimentos de partes 
de 1732 e de requerimentos de indivíduos de diversas capitanias do Brasil que se 
achavam em poder do desembargador Manuel Pereira da Silva desde 1764; listas 
dos decretos e portarias de 1809 referente ao Conselho Ultramarino; listas dos 
avisos da Secretaria de estado dos Negócios estrangeiros e Guerra [do ano de 
1810]; listas dos requerimentos de militares degredados do ano de 1827; listas dos 
despachos dos requerimentos de 1833. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 10. 
 

11-  1733, Outubro, 29, Lisboa 
CONHECIMENTO passado pelo [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Antônio 
Xavier Soeiro, declarando que o navio Nossa Senhora do Carmo e Sana Teresa, de 
que é capitão Antônio Lopes da Costa, tem recibo assinado do que transporta do 
Conselho em sua viagem ao Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 11. 
 

12-  [ant. 1750] 
REPRESENTAÇÃO da câmara da vila de Borba ao rei [D. João V], solicitando 
recondução por mais 3 anos de José Joaquim de Alpoim e Brito Coelho como juiz 
de fora. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 12. 
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13-  [post. 1750] 
CARTA do rei de Marrocos ao rei D. José acusando o recebimento de uma carta do 
rei de Portugal e declarando que deu ordem aos corsários marroquinos para 
deixarem ir as naus portuguesas livremente e que as tratem com as mesmas 
formalidades que costumam tratar com as nações com que têm paz. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 13. 
 

14-  1751, Outubro, 8, Lisboa 
PROVISÃO do rei [D. José] ao desembargador chanceler da Relação da Bahia, 
Manuel Antônio da Cunha Souto Maior, sobre o requerimento de Félix Simões de 
Azevedo que solicita ser conservado como tesoureiro dos depósitos das Dízimas. 
Obs.: ver requerimento em AHU_ACL_CU_005, Cx. 107, D. 8381. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 14. 
 

15-  [ant. 1751, Dezembro, 9] 
REQUERIMENTO do provedor e deputados da Mesa dos Homens de Negócios ao 
rei [D. José], solicitando uma lei que ajuste o frete geral para os navios portugueses 
que navegam para o Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 15. 
 

16-  1753, Janeiro, 24 
Documentos eclesiásticos em latim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 16. 
 

17-  [post. 1763] 
LISTAS de militares do Reino e seus ordenados. 
Obs.: mau estado 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 17. 
 

18-  [post. 1768] 
RELAÇÃO das cópias dos documentos extraídos dos livros de registros, 
numerados do 1 ao 68, de 1648 a 1768, sobre as residências aos vice-reis da Índia, e 
aos governadores e outros funcionários régios em Angola, Rio de Janeiro, 
Pernambuco, Santa Catarina, Bahia e outras capitanias do Brasil. 
Anexos: cópias de consultas, provisões, alvarás, decretos, portarias e 
requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 18. 
 

19-  [post. 1775] 
LEMBRETE do requerimento de Antônio José de Barros que alcançou sentença 
contra Maurício Jorge mandador dos carpinteiros da Ribeira e seus filhos e pede 
devolução de pagamentos feitos aos suplicados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 19. 
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20-  1780, Outubro, 26, Lisboa 
AVISO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], ao Bispo do Rio de Janeiro, [D. José Joaquim 
Justiniano Mascarenhas Castelo Branco], sobre a ordem régia para Isabel Violante 
da Silva tomar hábito e professar, visto estar recolhida há mais de 12 anos no 
convento das religiosas de Nossa Senhora da Conceição da Ajuda do Rio de 
Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 20. 
 

21-  1791, Janeiro, 23, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre um requerimento de um militar, 
declarando que o lugar deveria ser posto em concurso e que a companhia em 
questão não deveria ficar a cargo do mesmo sargento-mor. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 21. 
 

22-  1793, Maio, 19, São Petersburgo 
OFÍCIO de José Pedro Celestino Velho ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre a anexação da Polônia pelo 
império russo, remetendo mapa das fazendas importadas por este império e duas 
leis. 
Anexos: mapa, leis; Obs.: documentos impressos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 22. 
 

23-  [post. 1795] 
REQUERIMENTO de Antônio Crispiano Sonier ao [secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Guerra, e interino da Marinha e Ultramar, Luís Pinto 
de Sousa Coutinho], solicitando ser libertado da prisão da Trafaria, alegando que 
seu irmão acusado do mesmo crime, pelo próprio pai, já foi perdoado e já serve no 
Regimento de Lippadre 
Anexos: sonetos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 23. 
 

24-  1799 
RELAÇÕES das contas entregues pelo capitão João Alberto da Silveira; e dos 
móveis existentes na residência do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João Rodrigues de Sá e Melo]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 24. 
 

25-  [post. 1799] 
CARTA de Antônio de Araújo de Azevedo ao príncipe regente [D. João], sobre se 
instituir um seminário de indústria e fábricas para empregar gente pobre. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 25. 
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26-  1804 
LISTAS dos avisos passados no ano de 1804, nomeando escrivães para fragatas, 
concedendo passagens e comedorias a passageiros, para se consultar 
requerimentos de parentes de funcionários do Arsenal Real da Marinha e dos 
próprios funcionários, para se pagar comedorias ao militares da Brigada Real da 
Marinha, sobre se pagar reformas a ex-empregados da Marinha; pagamentos de 
soldo a chefes de divisão de Armada; para se fazer consulta dos requerimentos dos 
comissários e escrivães da Armada Real, entre outros assuntos de competência da 
Marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 26. 
 

27-  [post. 1807] 
REQUERIMENTO de José Inácio ao príncipe regente [D. João], solicitando ser solto 
da Torre de Belém, onde foi preso por ordem do provedor-mor da saúde, por 
causa de uma ajuda que deu a um navio inglês com problemas [de moléstias]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 27. 
 

28-  [post. 1807] 
REQUERIMENTO do marujo das naus de guerra, Jerônimo José dos Santos, ao 
[secretário de Estado do Reino e Mercês em Lisboa, D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho Barreto de Sá e Resende], solicitando uma esmola, uma colocação para 
seu pai trabalhar na Ribeira, nos armazéns, e um meio de transporte para ir se 
tratar nas Caldas. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 28. 
 

29-  [ant. 1809] 
REQUERIMENTO de Jorge Luís de Mendonça ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e 
Melo Meneses e Souto Maior], solicitando pagamento de ordenados devidos 
quando serviu de praticante em um dos navios do príncipe regente [D. João] e de 
enfermeiro em um dos hospitais, e um quarto para habitar no hospital dos 
inválidos, visto estar cego. 
Anexos: requerimento, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 29. 
 

30-  1810, Outubro, 5, [Rio de Janeiro] 
OFÍCIO de Eusébio [Guerreiro] Picão Salgado ao oficial-maior da secretaria de 
estado da Marinha e Ultramar, José Joaquim da Silva Freitas, solicitando novo 
aviso para serem pagos seus soldos vencidos desde Abril de 1809 até a presente 
data. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 30. 
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31-  1817, Agosto, 12-28, [Lisboa] 
AVISOS (minutas) do [governador do Reino e secretário da Marinha e Ultramar, 
dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, sobre uma ordem régia para prender um rapaz que talvez se 
encontre a bordo do navio Bom Sucesso; sobre a admissão no Arsenal Real da 
Marinha a João Paulo; sobre os despachos vindos da Corte do Rio de Janeiro e as 
cartas a serem entregues ao [mordomo-mor da princesa D. Leopoldina de Áustria], 
marquês de Castelo Melhor [D. Afonso de Vasconcelos e Sousa da Câmara 
Caminha Faro e Veiga] e ao [estribeiro-mor da mesma princesa] conde da Lousã 
[D. Diogo de Meneses e Eça]; sobre ordem régia para que a Junta da Fazenda da 
Marinha ponha disposição do desembargador João Gaudêncio Torres as madeiras 
que necessitar do Pinhal de Leiria para continuar as obras de reedificação das casas 
de Leiria; sobre se pagar ao comerciante de Lisboa, José Antônio Branco, os 
gêneros que pôs nos Armazéns da Marinha em 1808. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 31. 
 

32-  1824, Agosto, 30, Lisboa 
OFÍCIO do intendente geral da Polícia da Corte e Reino, Simão da Silva Ferraz de 
Lima e Castro, ao [secretário de Estado da Guerra, da Marinha e Ultramar e 
ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins 
Pamplona Corte Real], sobre a entrega de pipas e almudes de vinho para a 
expedição que vai ao Brasil, por parte do corregedor de Remulares, Francisco 
[Raimundo] da Silveira. 
Anexos: recibos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 32. 
 

33-  1825, Novembro, 10, [Lisboa] 
LISTA de todos os funcionários da Secretaria de estado da Marinha e Ultramar e 
seus endereços, desde o secretário de Estado. 
Anexo: ofício, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 33. 
 

34-  1827, Janeiro, 5, Lisboa 
CARTA da comissão do Ramo da Saúde Pública à princesa regente [D. Isabel 
Maria], sobre lista dos empregados da mesma repartição, faltando apenas dois 
guardas-mores da saúde do Reino do Algarve. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 34. 
 

35-  1832 
MAPAS, RELAÇÕES e LEMBRETES dos gêneros embarcados em navios 
portugueses nos portos britânicos. 
Obs.: documentos em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 35. 
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36-  [Séculos XVIII-XIX] 
REQUERIMENTOS (27), de capitães de navios, funcionários do Arsenal da 
Marinha, parentes de oficiais da Marinha; mestres de embarcações, capelães ao 
[príncipe regente] D. João (19), solicitando pagamentos, passaportes para passar ao 
Rio de Janeiro, liberação de embarcações estrangeiras; pagamento de soldos para 
oficiais da Marinha e para funcionários do Arsenal Ral da Marinha; libertação dos 
cativos de Argel, ajuda de custopara degredados; pagamentos de soldos e 
comedorias para capelães embarcados; suspensão de sentença de degredo; 
promoção de postos militares, entre outros. 
Requerentes (ao príncipe): José Antônio Rodrigues Guedes, José Antônio de Lima, 
Joana Batista, José Balloro; José da Costa Ramos, José Duarte, José Maria de 
Albuquerque, José Maria Dias, José Pedro; (aos secretários): Isabel Maria, José de 
Resende Costa, José dos Santos, José Annes Monteiro, João Pedro dos Reis; (ao 
príncipe): requerimentos coletivos, João Rodrigues Lima Fogaça, João Rodrigues, 
João Miguel, João Mendes, João Manuel, entre outros. 
Obs.: a maior parte dos requerimentos são para o príncipe regente D. João, cuja 
regência oficial inicia em 1799 e vai até 1816, sendo que 8 são para secretários de 
estado da Marinha, por conta dos despachos do oficial-maior João Filipe da 
Fonseca e do próprio D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, e 
possivelmente para o visconde de Anadia (1801-1809) [D. João Rodrigues de Sá e 
Melo] e para o D. Miguel P. Forjaz Coutinho. Alguns documentos estão em 
espanhol. 
Anexos: lembretes de requerimentos, e certidão das cartas (de nomeação) de 
governador de São Pedro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 365, pasta 36. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 368-A (1780 – 1819) 
N.º de pastas descritas: 21 
Assuntos: movimento de embarcações portuguesas e estrangeiras, nas suas entradas e saídas 
do porto de Lisboa, suas cargas e passageiros, pedidos de empréstimo de artilharia para os 
navios mercantes armados em guerra; transportes dos reais quintos do ouro do Rio de 
Janeiro até Lisboa; corsários franceses e argelinos junto à costa portuguesa; descrição das 
viagens vinda de Goa, de Africa e do Brasil feitas pelos comandantes das embarcações; 
autorizações para cirurgiões exercerem sua atividade em hospitais da Marinha; pedidos de 
padres para embarcarem como capelães. 
 
 
1-  �1780, Março, 4 – 1787, Julho, 26, Lagos, Rio de Janeiro 

OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, o 1º, do capitão-de-mar-e-guerra, comandante da 
nau “Nossa Senhora de Belém e São José”, Manuel de Mendonça e Silva, 
relatando sua viagem do Rio de Janeiro até Lisboa; o 2º, do capitão tenente 
comandante do navio “Polifermo” relatando sua viagem da Bahia a Lisboa; o 3º, 
do capitão-de-mar-e-guerra comandante em chefe da guarda costa, José de Melo 
Breyner, justificando suas ações em relação às embarcações em Lagos e enviando 
mapa dos gêneros pertencentes à Coroa vindas nos navios “Nossa Senhora de 
Belém” e “São José”, assim como mapas das munições de guerra que foram 
recebidas em Lisboa, dos passageiros e do cabedal vindos na mesma nau. 
Anexos: mapas, requerimento, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 1. 
 

2-  �1782, Julho, 10 – Setembro, 15, Lisboa 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, o 1º, do capitão tenente comandante do navio “Nossa 
Senhora do Bonfim”, Felipe Neri da Silva, relatando a viagem de Lisboa, 
passando pela Ilha da Madeira, por Tafelbai, pela costa de Madrasta e 
Coromandel, voltando a Lisboa, tendo vendido sua carga a franceses; o 2º, do 
capitão-de-mar-e-guerra comandante da fragata “Princesa”, Tomás Stevens, 
relatando sua viagem desde o Rio de Janeiro até Lisboa, juntando mapa do 
cabedal, dos gêneros e da distribuição de postos e da guarnição da sua fragata; o 
3º, de José Sanches de Brito queixando da sua situação financeira e pedindo sua 
interferência junto à rainha [D. Maria I]. 
Anexo: mapas, abaixo-assinado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 2. 
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3-  �1783, Junho, 23 – Outubro, 22, [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, sendo os 3 primeiros, do tenente-coronel chefe do 
Regimento de Artilharia da Corte comandante do quartel de São Julião da Barra, 
Henrique de Pratt, sobre a constituição de guarnições de algumas embarcações e 
dando notícias de falecimentos, doenças, acidentes, embarques e desembarques 
de membros dessas guarnições; o 4º, do capitão-de-mar-e-guerra comandante da 
nau “Nossa Senhora dos Prazeres”, José de Melo Breyner, relatando sua viagem 
do Rio de Janeiro, Bahia e Lisboa e enviando mapas dos cabedais trazidos, assim 
como as relações de passageiros; o 5º, do [comandante] da nau “Bonfim e 
Santiago Maior”, relatando sua viagem da Bahia a Goa.  
Anexos: mapas, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 3. 
 

4-  �1784, Janeiro, 12 – 1785, Março, 25 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, o 1º, do coronel do mar da Armada Real, 
comandante da esquadra de guarda costa, José Sanches de Brito, apresentando e 
elogiando João dos Santos Coelho, julgando-o apto a ser ajudante ou 1º tenente 
em alguma companhia no estado da Índia, como pleiteava; o 2º, do capitão 
tenente comandante da nau “Nossa Senhora da Conceição e Santo Antônio”, 
Mateus Pereira de Campos, descrevendo a sua viagem desde o estreito de Sunda, 
na Indonésia, até Lisboa, passando pelo cabo da Boa Esperança, Angola, 
Benguela, Ilha da Ascenção e Açores, comentando sobre as embarcações 
portuguesas e estrangeiras que encontrou, dando a localização, o tipo da nave, o 
seu comando e de onde vinham e para onde iam; o 3º, do capitão tenente Pio 
Antônio dos Santos, encarregado de transportar os quintos do ouro do Rio de 
Janeiro a Lisboa, na fragata “São João Batista” de que era comandante o capitão 
do mar, Gaspar Pinheiro da Câmara Manuel, descrevendo os acontecimentos da 
viagem, comentando as intrigas do capitão tenente Agostinho da Rosa, fazendo 
críticas ao comandante e queixando-se de que lhe maltratara, a ele e a sua 
família; o 4º, do 1º tenente Manuel dos Reis(?), encarregado de transportar os 
quintos do ouro do Rio de Janeiro,  na mesma nau, comentando as mesmas 
intrigas e fazendo críticas semelhantes. 
Anexo: ofício, mapa, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 4. 
 

5-  �1785, Maio, 17 – Outubro, 20 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, o 1º e o 3º, do capitão George Hardcastle 
descrevendo a viagem de sua embarcação, que fora ao Rio de Janeiro buscar os 
quintos reais, comunicando todos os acontecimentos, assim como as embarcações 
que encontrara; o 2º, do comandante do navio “Princesa de Holstein”, 
descrevendo sua viagem desde o Cabo da Boa Esperança [até Lisboa].  
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 5. 
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6-  1785, Julho, 15 – Agosto, 19, Faro 
OFÍCIOS (5) do [governador interino de Armas do Algarve], D. Bruno de Sousa 
Henriques de Almeida ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, os 4 primeiros, sobre relatos que recebeu 
de vários comandantes concernentes às hostilidades provocadas por corsários 
argelinos nas costas do Algarve, num deles, o signatário, queixa-se do estado 
ruinoso de algumas fortalezas; o 4º, informando que tinha atendido o pedido do 
coronel do mar da Armada Real, comandante da esquadra de guarda costa, José 
Sanches de Brito, sobre o embarque de peças inúteis de bronze, que deveriamn 
ser remetidas ao Arsenal Real. 
Anexo: ofícios, relação, aviso (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 6. 
 

7-  1785, Julho, 29 
OFÍCIOS (2) (minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, ao [embaixador em Espanha], marquês de 
Louriçal, [D. Henrique de Meneses], o 1º, sobre o que se passava na Espanha com 
o conde Florida Blanca; o 2º, sobre a questão da paz ou trégua feita por Espanha 
com a regência de Argel. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 7. 
 

8-  1785, Agosto, 1º, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho 
de Melo e Castro, ao arcebispo de Tessalônica sobre as notícias recebidas do 
embaixador português na Espanha, [Aires de Sá e Melo], a respeito da exposição 
ao perigo dos corsários argelinos que sofriam os navios portugueses que vinham 
da India, do Brasil e dos Açores. 
Anexo: ofícios (cópias); obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 8. 
 

9-  1785, Agosto, 2º, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho 
de Melo e Castro, ao [embaixador de Portugal na Espanha], Aires de Sá e Melo, 
encaminhando carta do embaixador da Espanha em Portugal [conde de Fernán 
Nuñez], afirmando já não compreender o modo de pensar dos espanhóis. 
Anexos: ofícios, ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 9. 
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10-  1785, Outubro, 24, [Lisboa] 
OFÍCIO (um parágrafo) (cópia) do [ex-embaixador de Portugal na Espanha], 
Marquês do Louriçal, [D. Henrique de Meneses], ao [embaixador de Portugal na 
Espanha], Aires de Sá e Melo solicitando ao destinatário que tratasse de saber, da 
parte do conde de Florida Blanca, quais os portos da Espanha onde se permitia 
que os argelinos entrassem com embarcações portuguesas por eles apreendidas, 
ou mesmo sem elas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 10. 
 

11-  �1786, Julho, 7, Elvas – Dezembro, 21 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, o 1º, do tenente-coronel do regimento de cavalaria de 
Elvas, Paulo José Lopes, encaminhando o mapa daquele regimento; o 2º, do 
capitão-de-mar-e-guerra comandante da nau “Nossa Senhora da Ajuda”, 
Francisco Bitencourt Perestrelo, sobre sua viagem ao Rio de Janeiro, onde fora 
buscar os quintos reais. 
Anexo: mapas, auto de conferência. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 11. 
 

12-  1787, Janeiro, 22 – [ant. 1787, Dezembro, 20] 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, de Vasco Salter Mascarenhas e Mendonça, o 1º, 
encaminhando as listas de carga da nau “Nossa Senhora da Penha de França”, 
comandante capitão Manuel de Sousa de Castro, vinda de Bengala; o 2º, do navio 
“Nossa Senhora do Bonfim Santa Maria”, vindo de Goa; o 3º, do navio” Nossa 
Senhora da Lampadosa e São João Batista”, vindo da costa do Malabar. 
Anexo: mapas, relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 12. 
 

13-  1787, Dezembro, 3 – [ant. 1795], Setembro, 20. 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, o 1º, do comandante da nau de viagem “Princesa do 
Brasil”, João Brito da Silva, descrevendo sua viagem desde Goa [até Lisboa], 
trazendo, entre outros gêneros, fazendas, pimenta, canela e café; o 2º, do capitão 
do navio Amável Donzela, Domingos Xavier Ribeiro, descrevendo sua viagem 
desde Goa, [até Lisdboa], passando por Malabar, Benguela e Angola.  
Anexo: mapa, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 13. 
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14-  �1803, Junho, 23 – 1807, Dezembro, 13, Lisboa 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o 1º e 
o 3º, ao [contador dos Armazéns da Guiné e Índia], Januário Antônio Lopes da 
Silva, um, sobre a encomenda de mangotes de ferro para lastro das embarcações 
feitas á Casa de Comércio de Wahrendor, de Estocolmo; o outro, informando ter 
expedido para o Rio de Janeiro, pedras de cantaria, um fole de madeira e outro 
de ferro a fim de serem entregues à Junta da Inspeção daquela cidade; o 2º, do 1º 
tenente comandante da charrua “Princesa Real”, João Antônio Salgado, 
informando sobre sua viagem do Reino para a África e encaminhando mapa da 
madeira e mais gêneros embarcados; o 4º, do cirurgião-mor da Armada e 1º 
cirurgião e lente do Hospital Militar da Marinha, Teodoro Ferreira de Aguiar, 
[natural do Rio de Janeiro], comunicando que o cirurgião José Luís da Silva, 
ainda não tinha a devida prática que justificasse ser atendida a sua intenção de 
ser cirurgião mor das tropas do Pará; o 5º, do major comandante do navio de 
viagem “Senhor do Bonfim e Santiago Maior”, José Francisco de Perné, dando 
conta da sua viagem de Goa a Lisboa e enviando mapa de carga daquela viagem. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 14. 
 

15-  1803, Setembro, 7 – Dezembro, 7, [Lisboa] 
CARTAS (2) ao príncipe regente [D. João], a 1ª, do 1º tenente do mar ajudante 
interino do comando da Torre de Belém, José Maria Regadas, passando 
informações sobre as providências tomadas a respeito do corsário inglês 
“Dragão” e do navio tomado aos ingleses “The Liberty of Linn”, conduzido ao 
porto de Lisboa pelos franceses; a 2ª, do cirurgião-mor da Armada e 1º cirurgião 
e lente do Hospital Militar da Marinha, Teodoro Ferreira de Aguiar, [natural do 
Rio de Janeiro], comunicando que, examinando o cirurgião Jerônimo Soares de 
Azevedo, julgou-o apto para o lugar de cirurgião-mor de um regimento real. 
Anexo: lembretes, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 15. 
 

16-  [post. 1816, Março, 20] – [ant. 1816, Agosto, 29] 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João VI], o 1º, do oficial da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar, Joaquim Pedro da Costa, solicitando uma licença para 
tratar de sua saúde; o 2º, de José Maria, solicitando a devolução do seu bote de 
amarração, pois necessitava dele para seu trabalho e subsistência de sua família; 
o 3º, de Cleife Hing solicitando mais tempo para derrubar a barraca que tinha 
armado indevidamente na Junqueira; o 4º, do oficial de carpinteiro, Joaquim 
Inácio solicitando certidão que comprovasse que a canoa de sua propriedade se 
achava à disposição da Intendência Geral da Polícia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 16. 
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17-  [ant. 1818, Setembro, 9] – [ca. 1818] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. João VI], o 1º, de José Maria, por seu 
procurador Antônio Francisco Sego, solicitando aviso para que, o capitão-de-
fragata que retinha o seu bote, o devolvesse; o 2º, de João Caetano, solicitando a 
devolução de sua canoa, que fora apreendida por julgarem que nela havia uma 
porção roubada do trigo, que chegara à Rocha do Conde de Óbidos; o 3º, do 
mestre e dono da falua da Moita nº 98, Domingos de Almeida, solicitando a 
devolução de sua embarcação, que fora apreendida por se achar indevidamente 
na praia de Oeiras, por motivo de uma tempestade; o 4º, do 1º tenente da 
Armada Real, Francisco Xavier Pinto de Mesquita, reiterando seu pedido de 
emprego em algum comando; o 5º, de Bento Antônio de Andrade e Companhia e 
mais interessados do navio “D. Pedro de Alcântara”, solicitando providências de 
proteção contra os corsários, a esse e a outros navios vindos do Rio de Janeiro; 6º, 
de Josefa da Silva solicitando a soltura de Manuel Pires, que fora preso e 
mandado para a nau “Vasco da Gama”, pois assim, ela e seu filho que iria nascer, 
não ficariam desamparados.  
Anexo: parecer, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 17. 
 

18-  � [ant. 1818, Outubro, 1º] - [ant. 1818, Outubro, 8] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João VI], o 1º, de Bento Antônio de Andrade e 
Companhia e mais interessados do navio “D. Pedro de Alcântara”, solicitando 
que a nau “Vasco da Gama” e o brigue de guerra “Tejo” se dirigissem à Ilha de 
São Bartolomeu para proteger o seu e outros navios de um corsário de 
insurgentes; o 2º, do major no destacamento da Brigada Real da Marinha em 
Lisboa, João Antônio Tavares da Fonseca Pinto, solicitando prorrogação da sua 
licença para efeitos de tratar de sua saúde; o 3º, do negociante da praça de 
Lisboa, Felix Martines da Costa, solicitando aviso para que pudesse devolver as 
armas que lhe tinham sido fornecidas pelo Arsenal da Ribeira, quando sua galera 
“Alianç” foi ao Brasil levar tropas. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 18. 
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19-  � [ant. 1818, Outubro, 10] -1819, Outubro, 30 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. João VI], o 1º, dos proprietários do navio São 
Tiago Maior, José Rodrigues de Magalhães e Francisco Xavier da Maia, 
solicitando ordem parra que o Arsenal Real do Exército lhes emprestasse peças 
de artilharia a fim de poderem proteger o capital que eles transportavam; o 2º e o 
3º, do negociante da praça de Lisboa e proprietário da galera “Lusitano e São 
João Batista” que navegava na carreira da Bahia, Francisco Alves Fortunato, 
solicitando empréstimo de peças de artilharia para defender sua embarcação; o 
4º, de José Miguel da Silva Azambuja solicitando mais tempo para se organizar e 
seguir o seu destino com sua família; o 5º, do tenente do regimento de infantaria 
de linha nº 7, José Bernardo da Silva, solicitando fosse passado aviso à Academia 
Real da Marinha, para que pudesse continuar a frequentar as aulas do curso de 
Matemática; o 6º, do arrais da muleta nº 35, E84, Caetano Antônio, solicitando 
receber tratamento semelhante aos arrais de outros barcos que não costumavam 
ficar prejudicados em sua pescaria, quando cumpriam algum serviço real. 
Anexo: requerimentos, relação, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 19. 
 

20-  [ant. 1819, Janeiro, 26] - [ant. 1819, Agosto, 2] 
REQUERIMENTOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz o 1º, do soldado da 8ª 
companhia do regimento de cavalaria nº 4, Antônio Joaquim, que solicitava que 
lhe pagassem pelo tempo em que serviu na nau “São Sebastião”: o 2º, do fâmulo 
do Real Colégio Militar, Antônio José, que se encontrava preso na nau “Vasco da 
Gama”, solicitando sua soltura, baseado nas isenções que tinham os soldados 
escusos; o 3º, de Carlos Lopes Vidal da Gama Filho solicitando assentar praça de 
voluntário no corpo da Brigada da Real Marinha; o 4º, do mestre e proprietário 
do caíque português, “Senhor da Arrábida”, Bernardo José Xavier, queixando-se 
de ter sido detido em quarentena em portos portugueses, prejudicando sua 
viagem de Gibraltar a Vigo, onde entregaria a carga de aguardente; o 5º, do 
espanhol Domingos Conde, que se achava preso no brigue Escuna, não obstante 
ser espanhol, solicitando sua soltura, baseada na legitimidade dos documentos 
que apresentava.  
Anexo: requerimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 20. 
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21-  � [ant. 1819, Março, 17] - [ant. 1819, Dezembro, 15] 
REQUERIMENTOS (7) ao rei [D. João VI], o 1º, do preso a bordo da nau 
“Cabria”, vindo de Pernambuco para estabelecer-se no Reino, Bernardo José de 
Medeiros, solicitando sua soltura, protestando não ser marinheiro, e sim 
carrregador que tinha suas fazendas na Alfândega; o 2º, dos diretores da 
Companhia de Seguros Bonança, José Diego de Bastos e outros, solicitando que, 
na devassa sobre o roubo feito no brigue “Adamastor”, se interrogasse o marujo 
preso, Antônio João, que poderia estar implicado naquele crime; o 3º, do 
proprietário do navio”Nossa Senhora da Paz Rosália”, Antônio da Silva Franco, 
solicitando empréstimo de peças de artilharia, já que sairia do porto, armado em 
guerra; o 4º, do negociante da praça de Lisboa e proprietário do navio português 
“Luisa”, Duarte Joyce, também solicitando empréstimo de peças de artilharia, já 
que sairia do porto, armado em guerra; o 5º, da viúva de Luís Rodrigues, 
Damásia Maria, solicitando a soltura de seu filho preso para marujo, Joaquim 
Rodrigues, pois precisava dele para seu sustento; o 6º, de Antônio Bernardo de 
Almeida solicitando ser perdoado do atraso na sua matrícula e ser admitido no 
1º ano de Matemática do Real Colégio dos Nobres; o 7º, de Afonsos & Fevereiro, 
proprietários do navio “D. Afonso”, solicitando empréstimo de peças de 
artilharia, já que sairia do porto, armado em guerra.  
Anexo: lembretes, ofício, instrumento civil de [...], relação, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 A, pasta 21. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 368-B (1829) 
N.º de pastas descritas: 20 
Assuntos: pedidos, negação ou concessão de comutação de penas de degredo na África e na 
Índia; proteção das costas portuguesas contra corsários; relações de requerimentos remetidos 
pelo Real Gabinete ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, de 
embarcações entradas e saídas dos portos de Lisboa e da cidade do Porto, com sua 
identificação e tipos de cargas que transportam; repressão a “idéias revolucionárias” vindas 
da Inglaterra; pedidos de gratificações, comedorias e outros benefícios. 
 
 
1-  1829, Janeiro, 9 – Junho, 9, Porto. 

OFÍCIOS (6) do juiz da Alfândega da cidade do Porto, José Maurício de Abreu de 
Lima, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde de 
Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], todos encaminhando mapas das 
embarcações portuguesas e estrangeiras que entraram naquele porto durante o 
primeiro semestre de 1829.  
Anexo: mapas.   
AHU_CU_Reino, Cx. 368 B, pasta 1. 
 

2-  1829, Janeiro, 24 – Março, 27, Lisboa. 
OFÍCIOS (7) do intendente geral da Polícia, José Barata Freire de Lima, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros], o 1º, sobre a informação dada pelo juiz de 
fora de Almada a respeito de um escaler que saíra da Ribeira com 3 homens 
dirigindo-se para uma fragata francesa, onde estiveram alguns momentos, indo, 
em seguida para Cacilhas; o 2º, informando sobre os requerimentos de Manuel 
Pereira da Silva e do espanhol José León que queriam ser capelães; o 3º, sobre a 
queixa do encarregado das rondas do mar, João Alves Ramos, relativa à 
incapacidade do escaler destinado à aquele serviço para cumpri-lo 
adequadamente; o 4º, sobre o ofício do corregedor do crime de Belém que 
informava que a galera brasileira Maria da Glória apresentava irregularidades 
quanto à nacionalidade de seus tripulantes; o 5º, sobre a não culpabilidade dos 
presos na cadeia do Castelo, 2º tenente da Armada Real da Marinha piloto da 
nau “D. João VI”, Antônio Gentil Herch nem do cabo de esquadra servindo na 
mesma nau, Cláudio José Duarte, acusados da distribuição de “papéis 
incendiários” vindos da Inglaterra; o 6º e o 7º, sobre a solicitação do serviço de 
polícia de embarcações para as rondas do Tejo que fossem mais ligeiras do que 
os escaleres já empregados naquele serviço.  
Anexo: ofícios, ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 B, pasta 2. 
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3-  1829, Janeiro, 27 – Março, 21, [Lisboa]. 
CARTAS (5), sendo 4 do provedor da Casa da Índia, conde de Carvalhaes, [D. 
José Maria de Almada Castro Noronha da Silveira Lobo], e a 5ª, de Francisco 
Antônio de Sousa Cambioso, em nome daquele conde, ao rei [D. Miguel], a 1ª, 
sobre os pedidos de João Anastácio Potche e do capitão tenente da Armada Real, 
Manuel Antônio Barreiros, de pagarem somente parte dos direitos sobre o azeite 
de coco trazido por eles de Goa, pela nau de viagem “Princesa Real”, já que 
alguns dos vasilhames haviam sido esvaziados, devido ao mau estado do 
produto; a 2ª, sobre a pretensão do major comandante do Presídio da Cova da 
Moura, José Rodrigues da Silva, de receber ajuda de custo como havia recebido o 
físico mor das Armadas Reais; a 3ª, sobre o pedido do ex-cabo de esquadra no 
estado da Índia, Joaquim da Costa de ser recolhido ao Presídio da Cova da 
Moura, até a sua volta a aquele estado pela nau de viagem com o posto de 
sargento do corpo de veteranos de Betuli; a 4ª e a 5aª, sobre o embarque de 300 
tonéis de pólvora que os negociantes da praça de Lisboa, Manuel Ribeiro 
Guimarães e irmão pretendia mandar para a costa da África.  
Anexo: ofício, informação, aviso, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 B, pasta 3. 
 

4-  1829, Janeiro, 29, [Lisboa]. 
CARTAS (5) do desembargador juiz dos degredados, Isidoro Antônio do Amaral 
Semblano, ao rei [D. Miguel], a 1ª, sobre a informação de José Dias Salgado, sobre 
a comutação da sua pena de degredo para Castro Marim; a 2ª, sobre o degredo 
do oficial de pedreiro Francisco dos Santos para Moçambique; a 3ª, sobre o 
pedido do condenado a degredo em Angola, Manuel Joaquim Boino, de passar 
da cadeia do Limoeiro para a de Belém; a 4a, sobre o pedido do preso Jesuíno 
Augusto Ferreira Basto para o adiamento do seu embarque para o degredo nas 
Pedras de Angoche; a 5ª, sobre a possibilidade de perdão para o preso no 
Presídio da Cova da Moura, Antônio José Rodrigues. 
Anexo: lembretes, avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 B, pasta 4. 
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5-  1829, Fevereiro, 26 – Abril, 30, [Lisboa]. 
CARTAS (5), sendo a 1ª, do desembargador juiz dos degredados, Francisco de 
Paula [...] Barros Vilar e as demais do desembargador juiz dos degredados, 
Isidoro Antônio do Amaral Semblano, ao rei [D. Miguel], a 1ª, sobre o 
requerimento do condenado ao degredo em Moçambique, Francisco da Rosa, 
que pedia o indulto real; a 2a, encaminhando o decreto que comutava a pena de 
Inácio da Silveira de degredo em Cabo Verde para Castro Marim; a 3ª, sobre o 
requerimento do réu condenado a 10 anos no presídio de Angola ex-cabo do 
batalhão de artilheiros, José Dias, que pedia comutação de degredo para a Índia; 
a 4ª, sobre o pedido do ex-marujo João Antônio de comutação da sua pena para 
as Pedras Negras por serviço voluntário nas embarcações de guerra; a 5ª, sobre o 
pedido da ré condenada a degredo em Moçambique, Maria da Conceição, para 
que suas filhas menores fossem encaminhadas à Casa Pia.   
Anexo: decreto (cópia), informação, lembretes, avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 B, pasta 5. 
 

6-  [post. 1829, Fevereiro, 9] – [post. 1829, Abril, 24] 
RELAÇÕES (13) dos requerimentos remetidos pelo Real Gabinete nos meses de 
fevereiro a abril de 1829 ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], trazendo 
todas, o nome dos requerentes e a data do envio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 B, pasta 6. 
 

7-  1829, Março, 7, Queluz. 
AVISO do visconde de Queluz [Antônio Bartolomeu Pires] ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José Antônio de 
Oliveira Leite de Barros], transmitindo ordens do príncipe regente [D. João] 
sobre a saída do brigue Treze de Maio e de uma embarcação de guerra que o 
acompanhasse para vigiarem a costa, em razão do aparecimento de corsários. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 B, pasta 7. 
 

8-  1829, Março, 30, Lisboa. 
OFÍCIOS (5) do intendente geral da Polícia, José Barata Freire de Lima, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros], o 1º, sobre a liberdade concedida nos 
pontões a navios espanhóis sem a devida autorização; o 2º, para que se desse 
ordens no sentido de que as mulheres do grupo dos espanhóis emigrados fossem 
proibidas de entrar nos pontões; o 3º, sobre a apreensão dos cabos, fios e outros 
materiais no caíque “Senhor Jesus e Piedade”, que tinham sido roubados do 
Arsenal Real da Marinha; o 4º, sobre a denuncia feita contra o 1º tenente Torres, 
que tinha substituído o capitão tenente Ladislau na Comissão de Paço d´Arcos; o 
5º, sobre a expulsão da nau “São Sebastião”, da mulher de Francisco Nunes, 
Florentina, acusada de conduzir papéis suspeitos. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 B, pasta 8. 
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9-  �1829, Abril, 1º - Julho, 16, Lisboa. 
OFÍCIOS (6) do intendente geral da Polícia, José Barata Freire de Lima, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde de Basto [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros], o 1º, encaminhando cópia que lhe fora 
enviada pelo corregedor do crime do bairro de Belém, do termo de declaração do 
capitão e passageiros do bergantim português “Espírito Santo Especulador”, 
vindo de Alagoas, o 2º, enviando a cópia da informação passada pelo juiz do 
crime do bairro do Castelo e os autos de averiguação da culpabilidade dos presos 
na cadeia do Castelo, 2º tenente da Armada Real da Marinha piloto da nau D. 
João VI, Antônio Gentil Herch e do cabo de esquadra servindo na mesma nau, 
Cláudio José Duarte, acusados da distribuição de “papéis incendiários” vindos 
da Inglaterra; o 3º, sobre o pedido do cônsul geral [de Espanha] em Lisboa, a 
favor da soltura do galego Manuel Antônio do Lago, que tinha sido 
indevidamente recrutado para a tripulação da fragata “Pérola”; o 4º, 
encaminhando o termo de declaração do capitão e passageiros do bergantim 
português “Empreendedor”, vindo de Maceió das Alagoas, trazendo notícias do 
Rio de Janeiro; o 5º, encaminhando o termo de declaração do capitão e 
passageiros das galeras portuguesas “Canoa” e “Nova Piedade”, vindas do Rio 
de Janeiro; o 6º, sobre a queixa de Manuel Ribeiro Guimarães e irmão a respeito 
dos impedimentos sofridos por sua galera brasileira “Conceição e Oliveira”, em 
decorrência das exigências de nacionalidade portuguesa na tripulação das 
embarcações. 
Anexo: ofícios (cópias), ofício, autos de averiguação, termos de declaração.  
AHU_CU_Reino, Cx. 368 B, pasta 9. 
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10-  1829, Maio, 2 – Julho, 31, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (9) do desembargador juiz dos degredados, Isidoro Antônio do Amaral 
Semblano, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde 
de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o 1º, informando que o réu 
ex-soldado da 1ªa companhia do 2º batalhão de infantaria, José Bernardes, já 
havia seguido para seu degredo em Angola, não podendo assim ser cumprida a 
portaria que comutava a sua pena para Cabo Verde; o 2º, informando ser contra a 
comutação da pena de degredo perpétuo em Angola por 10 anos na Índia, do réu 
José Francisco de Oliveira Sampaio, já que seu crime tinha sido bastante grave; o 
3º, comunicando ter avisado ao comandante do Presídio da Moura que se 
suspendesse a saída na próxima monção dos condenados por crime de terceira 
deserção, conforme resolução real; o 4º, sobre o embarque para o degredo em 
Cabo Verde do réu Inácio Maria Teles do Vale; o 5º, sobre o pedido do réu 
Cristóvão Maria, condenado a degredo perpétuo em Cacheu, para que se 
comutasse sua pena para o estado da Índia; o 6º, sobre o requerimento do réu 
Bento Fernandes que pedia comutação da sua pena de 3 anos de degredo em 
Angola por trabalho na calceta do Porto ou galés de Lisboa; o 7º, sobre o pedido 
do réu Joaquim Francisco Gomes, condenado ao degredo em Cabo Verde, que 
esse fosse substituído por degredo em Angola; o 8º, sobre a comutação da pena 
do réu Manuel Joaquim Hario de degredo de 4 anos em Cabo Verde para igual 
tempo em Castro Marim; o 9º, sobre a comutação da pena do réu Luciano Pereira 
Vendilhão de 5 anos em Angola por igual tempo de serviço nas embarcações de 
guerra. 
Anexo: avisos, lembretes, decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 B, pasta 10. 
 

11-  1829, Maio, 4 – [post. 1829, Junho, 23] 
RELAÇÕES (15) dos requerimentos remetidos pelo Real Gabinete nos meses de 
maio a junho de 1829 ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], trazendo o 
nome dos requerentes e a data do envio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 B, pasta 11. 
 

12-  1829, Junho, 27 – Julho, 31, [Lisboa]. 
CARTAS (3) do provedor da Casa da Índia, conde de Carvalhaes, [D. José Maria 
de Almada Castro Noronha da Silveira Lobo], ao rei [D. Miguel], sobre o pedido 
de gratificações devidas, respectivamente, na 1ª, ao cirurgião mor das Armadas 
Reais, Joaquim da Rocha Mazarem; na 2ª, ao físico mor das Armadas Reais, 
Antônio de Azevedo, e na 3ª, a Inácio Antônio da Fonseca Benevides.  
Anexo: informação, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 B, pasta 12. 
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13-  1829, Julho, 3 – [post. 1829, Setembro, 24] 
RELAÇÕES (18) dos requerimentos remetidos pelo Real Gabinete nos meses de 
julho a setembro de 1829 ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], trazendo o 
nome dos requerentes e a data do envio. 
Anexo: aviso 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 B, pasta 13. 
 

14-  1829, Julho, 10 - Dezembro, 11, Porto. 
OFÍCIOS (6) do juiz da Alfândega da cidade do Porto, José Maurício de Abreu de 
Lima, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde de 
Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], todos encaminhando mapas das 
embarcações portuguesas e estrangeiras que entraram naquele porto durante o 
segundo semestre de 1829. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 B, pasta 14. 
 

15-  1829, Julho, 13 – Agosto, 11, [Lisboa]. 
CARTAS (4) do desembargador que serve de chanceler e de regedor, Antônio 
José Guião, ao rei [D. Miguel], a 1ª, sobre a comutação da pena do réu Manuel 
José de degredo em Cabo Verde para Castro Marim; a 2ª, sobre a mesma 
comutação para Antônio José Seabra; a 3ª, sobre o pedido do condenado a 
degredo de 10 anos em Angola, Antônio Pereira, para comutação para Castro 
Marim ; a 4a, sobre não haver possibilidade de clemência para o réu Antônio dos 
Santos, condenado a degredo de 10 anos em Angola.  
Anexo: lembretes, informação, avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 B, pasta 15. 
 

16-  1829, Agosto, 5 – Novembro, 20, [Lisboa]. 
CARTAS (5) do desembargador juiz dos degredados, Isidoro Antônio do Amaral 
Semblano, ao rei [D. Miguel], a 1ª, sobre não haver razão de comutação ou 
perdão para a pena de dez anos de degredo em Angola dada ao réu José Antônio 
Avelino do Calvário; a 2ª, sobre a impossibilidade de conceder-se a Joaquim José 
de Matos, a comutação da sua pena de degredo de 5 anos em Cabo Verde; a 3ª, 
negando a comutação da pena de 4 anos de degredo em Cabo Verde a José 
Joaquim de Oliveira, pela gravidade do seu crime e por ter apresentado falsa 
certidão de idade; a 4ª, sobre o perdão concedido ao condenado a 10 anos de 
degredo em Angola, soldado do regimento de infantaria nº 1, Antônio dos 
Santos; 5ª, afirmando que o réu condenado a 4 anos de degredo em Cabo Verde, 
Domingos José Ferreira, ainda não deveria seguir viagem, pois haviam ainda 
outros presos com mais antiguidade de sentença para irem para aquele destino. 
Anexo: avisos, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 B, pasta 16. 
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17-  1829, Agosto, 11 – 1830, Fevereiro, 16, [Lisboa]. 
CARTAS (7) do provedor da Casa da Índia, [D. José Maria de Almada Castro 
Noronha da Silveira Lobo], conde de Carvalhaes, ao rei [D. Miguel], a 1ª, 
afirmando ser destituída de fundamento a pretensão de Antônio José Ferreira 
Lima de que, não só as naus de viagem, mas todas as embarcações, 
desembarcassem arroz, farinha de pau e goma nos seus armazéns; a 2ª, sobre o 
pedido do major comandante do Presídio da Cova da Moura, José Rodrigues da 
Silva de que lhe fossem pagas as gratificações que lhe eram devidas dos anos de 
1826 e 1827; a 3ª e a 4ª, sobre a pretensão de Joaquim José Batista e de João Paulo 
Cordeiro, respectivamente, de despacharem para o Brasil e África, barris de 
pólvora sem aviso régio, o que não era permitido; a 5ª, [assinada, pelo provedor, 
por Cristiano José Stockler], sobre a ordem de que os clérigos e frades 
condenados ao degredo declarassem a forma, lugar e tempo de sua pena em 
forma de assento, na Casa da Índia; a 6ª, sobre as gratificações solicitadas pelos 
oficiais inferiores da Brigada Real da Marinha, Manuel da Costa Viana e João 
Félix Ferreira; a 7ª, dos negociantes carregadores da charrua “São João 
Magnânimo”, solicitando pagarem só parte dos direitos devidos pelo transporte 
de gêneros e fardamentos, por já terem pago parte deles em Goa.  
Anexos: avisos, ofícios, carta, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 B, pasta 17. 
 

18-  1829, Agosto, 12 – Outubro, 26, Lisboa. 
OFÍCIOS (6) do intendente geral da Polícia, Antônio Germano da Veiga, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros], o 1º, sobre o requerimento do negociante da 
praça de Lisboa e proprietário da galera Maria, Feliciano José Colares, solicitando 
navegar com bandeira brasileira para o comércio de escravos e utilizando 
tripulantes portugueses; o 2º, sobre o requerimento do espanhol Salvador Socias, 
preso a bordo da nau São Sebastião, solicitando ser solto para pedir passaporte 
para Gibraltar ou Cádis e dali ir para Cuba; o 3º, sobre o ofício recebido do juiz 
de fora de lagos que comunicava o aparecimento de 10 homens na praia do 
Amado, que tinham sido roubados por corsários mouros; o 4º, sobre o 
comunicado feito pelo juiz de fora de Lagos do naufrágio de um navio russo na 
praia da Zimbreia; o 5º, sobre o pedido do negociante Ornetto Richini, para que 
se suspendesse o transporte dos emigrados espanhóis no navio sueco Andreas, 
por ele fretado; o 6º, sobre a ordem dada ao juiz do crime do bairro do Castelo 
para a transferência de bordo do bergantim São Boaventura dos 12 presos vindos 
da Ilha da Madeira, indo os eclesiásticos para o Aljube, os militares para a cadeia 
do Castelo e os paisanos para uma das cadeias do Limoeiro.  
Anexo: aviso, ofício, ofícios (cópia), lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 B, pasta 18. 
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19-  1829, Outubro, 1º – Dezembro, 14 
RELAÇÕES (8) dos requerimentos remetidos pelo Real Gabinete nos meses de 
outubro a dezembro de 1829 ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], conde de Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], trazendo o 
nome dos requerentes e a data do envio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 B, pasta 19. 
 

20-  1829, Novembro, 9 – Dezembro, 26, Lisboa. 
OFÍCIOS (6) do intendente geral da Polícia, Antônio Germano da Veiga, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros], o 1º, sobre o aviso referente aos 2 presos 
que vieram da Ilha da Madeira a bordo da corveta “Cibele”, Egídio Varela e 
Bernardino Figueira; o 2º, sobre o pedido de passaporte por parte de Francisco de 
Carvalho, que queria dirigir-se à Ilha do Faial, com escala na de São Miguel; o 3º, 
sobre o requerimento do administrador da Real Casa Pia, a respeito de 5 alunos 
daquele estabelecimento, que tendo aprendido ofícios no Arsenal Real do 
Exército, foram expulsos, possivelmente injustamente, por causa de intrigas; o 4º, 
sobre ocorrências que lhe tinham sido relatadas pelo juiz de fora da vila da 
Horta; o 5º, sobre notícias vindas da França a cerca de refugiados portugueses; o 
6º, sobre a informação recebida de Joaquim José Gonçalves Brasiella de que, 
alguns degredados que iam para Angola, portavam grandes quantidades de 
dinheiro. 
Anexo: ofícios (cópias), lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 368 B, pasta 20. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 374-A (1801) 
Pastas descritas: 11 
Assuntos: confirmações de nomeações para o Brasil; provisões de vencimentos de ordenados 
e, outras cartas passadas pelo Conselho Ultramarino; Donald Campbell informando acerca 
do estado da colónia brasileira e do perigo francês. 
 
1-  ����1801, Janeiro, 2 – Janeiro, 30, [Lisboa] 

CAPILHAS (24) com informações sobre os pedidos de António José de Araújo, 
Manuel Carlos Temaque de Albuquerque, Manuel Alves da Costa, António de 
Oliveira Cardoso, Cláudio da Costa Ramos, Eusébio Ramos do Nascimento, 
António Fernandes Pandilha, Celidônio António de Andrade, Luís José de Paiva, 
Luís Teles Barreto, Domingos José da Silva, Manuel Róis Peixoto, António José 
de Sequeira, Matias Teixeira da Silva, António José Teixeira de Abreu, Manuel 
Fernandes Oliveira, Luís de Valensuela da Sá Campelo, António José de Sousa, 
Braz José de Sousa, Belchior dos Reis, António José de Abreu, António José 
Alvares Marques, Miguel Pereira Forjaz, solicitando que se passem as patentes 
de confirmação, referentes a nomeação para os cargos de juiz dos órfãos do Rio 
de Janeiro, confirmação de sesmaria, comissão para o ouvidor do civil da Bahia, 
e provisão de vencimento, o terceiro  de  Domingos Manuel Marques Soares, 
solicitando certidão de folha corrente, o decimo nono de Luís Vicente de Melo 
solicitando que não se passe carta ao ex-ouvidor da Paraíba nomeado para o 
Ceará. 
AHU_CU_Reino, Cx. 374-A, pasta 1 
 

2-  1801, Fevereiro, 4 – Fevereiro, 28, [Lisboa] 
CAPILHAS (27) com informações sobre os pedidos de António Alves de 
Macedo, Luís José Soares, António de Barros Branco, Manuel António de 
Sequeira Melo, Luís José Soares, António dos Reis Silva, Maria dos Santos, 
António José Teixeira, António Pereira Bastos Lima Varela Barca, Lopo de Sousa 
de Meneses, Manuel de Araújo de Azevedo, Manuel Teixeira Torres, António da 
Cunha, Mateus António da Luz, Miguel Gomes Duarte, Luís Manuel de 
Andrade, Carlos José Ribeiro Gomes, Martim de Melo [Paques] Góis Aranha, 
António Teixeira de Abreu, Domingos José Pereira Guimarães, Luís de Veiga 
Araújo, Manuel José da Cruz Mendes, Custodio José da Costa, António Caetano 
Rodrigues, Domingos Monteiro de Albuquerque Amaral, António José de 
Vasconcelos, Bernarda Francisca, Luciano Fernandes da Silva solicitando que se 
passem as patentes de confirmação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 374-A, pasta 2. 
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3-  ����1801, Março, 5 – Março, 26, [Lisboa]  
 CAPILHAS (24) com informações sobre os pedidos de Domingos Vaz de 
Carvalho, bernardo José Gomes Carneiro, Domingos Vilela, Bernardo Alvares 
Moreira, Manuel José Gomes Carneiro, Bernardo António de Lemos Telho de 
Meneses, Miguel Luís Vieira, Caetano Vicente de Almeida, António de Barros 
Penteado, Manuel António Velho Cabral de Melo, António Jacinto Luciano, 
António Pinheiro Pinto, Luís de Assunção, António José Moreira Gomes, Manuel 
António Gomes Soares, António Jacinto Teixeira de Abreu Guimarães, Luís 
Rodrigues, Luís José de Mota, Manuel de Assunção, Bernardo José Carneiro 
Monteiro, Maria Inácia Pimenta, António Pereira Chaves, Agostinho Francisco 
da Cruz, António José de Figueiredo solicitando que se passe as patentes de 
confirmação.    
AHU_CU_Reino, Cx. 374-A, pasta 3. 
 

4-   1801, Abril, 4 - Abril, 30, [Lisboa] 
CAPILHAS (20) com informações sobre os pedidos de Caetano Pereira de 
Queirós, Domingos Gomes da Silva, Manuel Fernandes, Barnabé Justiniano da 
Silva, Estêvão Francisco de Carvalho, Bernardo de Abreu de Carvalho, Manuel 
Ferreira de Andrade, Marcelino José, Cristóvão Manuel, Luís Francisco de Rego, 
Domingos Pereira da Silva, António José ferreira dos Santos, Bento José mariano, 
António Francisco da Rocha, Bernardo Borges Leal Castelo Branco, Diogo Xavier 
da Costa Veloso, António Rodrigues de Sousa, Manuel Félix do Carmo da Sá 
Lisboa, Leandro Bezerra Monteiro, António de Carvalho Fontes Henriques 
solicitando que se passe as patentes de confirmação.    
AHU_CU_Reino, Cx. 374-A, pasta 4. 
 

5-   ���� [post. 1801, Abril, 4], [Rio de Janeiro] 
OFÍCIO do [comandante e chefe da Esquadra da América e chefe de divisão], 
Donald Campbell, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], sobre 
a falta de descriminação e organização de princípios gerais do governo das 
colónias, apontando algumas medidas necessárias neste sentido, nomeadamente 
a limitação das liberdades dos agentes da governação; a diminuição do 
contrabando através de um controle rígido e uma melhor e bem organizada 
polícia marítima; informando ainda a ameaça constante dos franceses no litoral 
do Brasil; ratificando a lealdade à coroa portuguesa por parte dos colonos 
brasileiros, mas que continuava sendo necessário tomar medidas para erradicar 
o perigo francês, embora houvesse uma superioridade da frota portuguesa e de 
seus aliados. 
Anexo: lista. Obs: ver documentação semelhante do mesmo signatário na caixa 
189 do Rio de Janeiro. AHU_ACL_CU_017, Cx. 189. 
AHU_CU_Reino, Cx. 374-A, pasta 5. 
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6-  ����1801, Maio, 5 – Maio, 30, [Lisboa]  
 CAPILHAS (16) com informações sobre os pedidos de António Gonçalves do 
Sacramento, António de Azevedo e Santos, Domingos Pedro Baptista, Manuel 
Fernando da Cruz, Manuel António de Araújo, António José de Sousa, Cipriano 
de Sá Rolis, Manuel Coreia de Araújo, Marcelino Pinto Roberto de Sá Paio, 
Libório Lazaro Leal, António Correia da Costa, Bernardo Marinho de 
Vasconcelos, António da Costa Ferreira, Bernardino Falcão de Fonseca, Luís 
António da Silva, António bezerra de Vasconcelos Torres, solicitando que se 
passe as patentes de confirmação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 374-A, pasta 6. 
  

7-  ���� 1801, Junho, 1 – Julho, 28, [Lisboa] 
CAPILHAS (25) com informações sobre os pedidos de Domingos José Cardoso, 
António da Silva do Couto, Luís António Branco Bernardo de Carvalho, 
Eleutério Pereira de Passos, Laureana Galveia de França, Bernardo Lourenço 
Viana, Mateus Mendes Ribeiro, António Teixeira Lima, Custodio Dias dos 
Santos, Bernardino Falcão de Gouveia, António Annes Jácome, Boaventura de 
São José, Caetano Lourenço de Barros, Diogo Luís Martins, Luís António de 
Freitas, Martinho Ribeiro de Sousa, Matias José de Oliveira, Luís Valensuela da 
Silva Capelo, Manuel José Correia de Sá, Elias José Ribeiro, Marcelino Pinto 
Ribeiro, António José Pereira da Silva, Luís Correia Teixeira de Bragança, 
Manuel António Velho Cabral Melo, Manuel António Xavier, solicitando que se 
passe as patentes de confirmação.    
AHU_CU_Reino, Cx. 374-A, pasta 7. 
 

8-  1801, Agosto, 6- Agosto, 31, [Lisboa] 
CAPILHAS (20) com informações sobre os pedidos de Luís António Barbosa, 
Domingos Pereira Bravo, Cipriano Justino de Sousa, Maria Clara Simplicia de 
Santa Rosa, Domingos Antunes Guimarães, Luís da Silva Ferreira, Manuel de 
Almada e Silva, Luís António da Silva, Maria Madalena de Castro, Manuel José 
da Costa Monteiro, Marcelino José, Dionísio de Araújo Bragança, António da 
Silva de Abreu, Manuel António José, Bernardino da Fonseca Zuzarte, Estanislau 
José Rodrigues Barata, Manuel Rosa Braga, Eugénio Fernandes dos Santos, 
Manuel José de Araújo Tavares, Maria Cândida de Oliveira, solicitando que se 
passe as patentes de confirmação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 374-A, pasta 8. 
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9-   1801, Setembro, 2 – 1809, Setembro, 28, [Lisboa] 
CAPILHAS (17) com informações sobre os pedidos de António José Alvares 
Marque, Martinho Alves dos Santos, Bernardino Fernandes de Sena, Cláudio 
José Pereira da Costa, Maria da Fonseca e Barbosa, Bernardo Pinto Neto, António 
Dias Coelho Neto, Mateus Coelho de Albuquerque, Marcelino Rodrigues de 
Meneses, Leonor da Cruz, Manuel António Leitão Bandeira, Liberato José 
Pereira, domingos Rodrigues, Bernardo José Pereira, António Albuquerque e 
Melo, Manuel António Lopes Salgado, Mariana Eugenia, solicitando que se 
passe as patentes de confirmação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 374-A, pasta 9. 
 

10-   1801, Outubro, 3 – Outubro, 29, [Lisboa] 
CAPILHAS (18) com informações sobre os pedidos de Caetano Botelho e 
Martins, António Manuel Falcão, Diogo de Faria, Ciríaco Luís dos Anjos, Manuel 
Félix Coelho, Maria Vitória de Sousa, bento de Macedo da Sá Vaz, Leandro 
Manuel de Sousa, Domingos Dias Castelo, Bernardo Teixeira Couto Alves de 
Carvalho, Manuel António de Moraes Sarmento, António José da Silva, Carlos 
Pedro Ribeiro, Matias Dias da Costa, Manuel Alvares Basto, António Leocádio 
Pereira, Lucas António Monteiro de Barros, Manuel Barbosa Falcão, solicitando 
que se passe as patentes de confirmação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 374-A, pasta 10. 
 

11-  1801, Novembro, 6 - Dezembro, 19, [Lisboa]  
CAPILHAS (15) com informações sobre os pedidos de Luís Pinto Rabelo, 
Mariano José de Amaral, António Pedro Fernandes Pinheiro, Manuel José Dias, 
Luís António Gonçalves, Bartolomeu da Costa pereira, Miguel Gomes Duarte, 
Barbara Francisca de Santa Ana Tinoco, Manuel da Assunção, Carlos Caetano 
Monteiro, Bernardino José Simões, Luís Gabriel do Cabo, Lourenço da Silva 
Martins, Manuel Dias Lisboa, solicitando que se passe as patentes de 
confirmação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 374-A, pasta 11. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 376 (1750- 1827) 
N.º de pastas descritas: 27 
Assuntos: nomeações de pessoas para postos no ultramar e no reino; informações 
sobre embarcações, nacionais e estrangeiras que passam pelos portos do reino; 
nomeações a postos, passaportes, passagem sem impedimento relativamente às 
embarcações; guerra entre a França e a Espanha; desertores de regimentos; 
informações de tábuas auxiliares impressas na oficina da Academia da [Marinha]; 
presos condenados ao degredo no Ultramar; soldados remetidos da fortificação da 
vila de Peniche para a galé do Arsenal da Marinha; Estreito de Gibraltar, vistoria e 
avaliação de lanchas; estado de regimentos militares. 
 
1- [ant. 1750]  

RELAÇÃO dos tonéis que se encontravam a bordo da nau “Nossa 
Senhora dos Prazeres”. 
Anexo: mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 1. 
 

2- 1754, Março, 9 Lisboa – 1757, Setembro, 20, Lisboa 
CARTAS patentes e avisos (cópias), de D. José I, com as nomeações de 
Gaspar Pinheiro da Câmara Manuel, capitão-de-mar-e-guerra das 
fragatas da Armada Real e seu primo D. João, coronel com exercício no 
mar; divisas das nomeações dirigidas aos oficiais da Marinha pela 
secretaria de Estado; ordens para que as naus e fragatas saiam da Barra; 
outras ordens relativas ao governo da Marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 2. 
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3- 1777, Fevereiro, 4, Londres – 1778, Março, 5, Lisboa 
OFICIOS (4), dirigidos ao [secretario de estado da Marinha e Ultramar 
Martinho de Melo e Castro]; o primeiro, do [enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciário de Portugal em Londres], Luís Pinto de Sousa 
Coutinho informando sobre o caráter e préstimo do tenente do navio 
Blanket que estava prestes a ser promovido ao posto de capitão-de-mar-
e-guerra; o segundo, do [embaixador de Portugal em Paris], Vicente 
Pinto de Sousa Coutinho, informando os ordenanças que sairiam da 
Marinha; o terceiro e o quarto do cavaleiro D. José [Caamano], 
informando que um navio holandês que dirigia para Amesterdão 
passou a 37 graus e 30 minutos do porto de Lisboa, que a quatro léguas 
do cabo de São Vicente foi encontrado um casco de um navio; dando 
conta dos navios que passam no largo de São Vicente e das noticias que 
havia do naufrágio do navio holandês. 
Obs.: documentos em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 3. 
 

4- 1777, Junho, Bragança 
MAPA dos soldados do 2º regimento da infantaria de Bragança. O mapa 
indica o nome, o posto, os oficias doentes ou de licença e a quanto 
tempo estavam doentes ou de licença e o porque da licença, o tempo de 
ausência dos soldados e os pagamentos feitos aos mesmos referentes ao 
mês de Maio de 1777. 
HU_CU_Reino Cx.376, pasta 4. 
 

5- 1788, Junho, 27, Lisboa – 1788, Setembro, 3, Lisboa 
OFÍCIOS (2) dirigidas ao [secretario de estado da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro]; o primeiro sobre a viagem de uma fragata 
inglesa que iria para o porto de Gibraltar; o segundo informando que os 
livros que monseiur Walpole queria encontravam – se a bordo do 
paquete “Boat le Lord Howe” e solicitando que seja emitido aviso para 
que os ditos livros fossem desembarcados. 
Obs.: documentos em inglês. 
AHU_CU_Reino Cx.376, pasta 5. 
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6- 1788, Novembro, 15, [Lisboa] – 1791, Fevereiro, 27, Anjos 
OFÍCIOS (2), o primeiro do patrão-mor do Arsenal da Marinha [João 
dos Santos], o segundo do [tenente-generalda Armada Real], conde de 
São Vicente, [Miguel Carlos da Cunha Silveira e Lorena] ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro, informando sobre o encontro que teve o navio Boa Viagem e 
Corpo Santo com o navio Nossa Senhora do Bom Sucesso e o segundo, 
sobre o conflito que gerou devido ao facto de o guarda da Marinha, D. 
Luís Maurício da Silveira afirmar que um bastão de ouro do almirante 
José da Silva, feito na Índia, era de latão. 
Anexo: lista, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 6. 
 

7- 1791, Fevereiro, 1, [Lisboa]  
CARTA do [tenente-generalda Armada Real], conde de São Vicente, 
[Miguel Carlos da Cunha Silveira e Lorena], à rainha [D. Maria I] 
informando sobre dois requerimentos, o primeiro de José Maria Correia 
de Seabra e o segundo de Bernardino Pedro Araújo, ambos solicitando o 
posto de aspirante da guarda Real da Marinha.  
Anexo: carta 
AHU_CU_Reino, Cx.  376, pasta 7. 
 

8- [ant.1795] 
MEMORIAS (minuta) do [secretario de estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro sobre a situação conflituosa na Europa, 
referindo que França se encontra em guerra com a Espanha e que 
Portugal é aliado desta última. 
Obs: do punho do secretario Martinho de Melo e Castro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 8. 
 

9- 1797, Março, 22, Setúbal 
AUTOS (2); ambos sobre a vistoria e avaliação de duas lanchas 
designadas Nossa Senhora da Guia e Senhora da Soledade de que eram 
proprietários Joaquim dos Santos e João da Trindade.  
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 9. 
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10- 1797, Março, 27, Monsaraz – 1799, Dezembro, 6 
OFICIOS (5) ao [secretario de estado da Marinha e Ultramar] Dom Rodrigo de 
Sousa Coutinho; o primeiro, do juiz de fora de [Monsaraz], José Albano 
Fragoso informando a situação de Pedro Nogera Catalão, desertor do 
regimento de Gerona ; o segundo, de Francisco Inácio da Costa Gavião, 
informando sobre a compra de duas lanchas, conforme lhe tinham ordenado 
pelo aviso de 23 de Março do presente ano; o terceiro, de Bartolomeu da Costa 
informando que no arsenal não havia morrão e solicita que lhe mande algum 
de modo a não ter que o mandar vir do exterior; o quarto, de Sam Michele 
informando sobre o percurso da sua viagem e os navios que foi encontrando 
pelo caminho; o quinto, de Pedro de Mendonça de Moura solicitando 
informações sobre as tábuas auxiliares que foram impressas na oficina da 
Academia.  
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 10. 
 
 

11-  [post. 1798] – 1828, Março, 15, [Lisboa] 
OFICIOS (5) o primeiro do capitão-de-mar-e-guerra, Sam [Jeson] Michele ao 
[secretario de estado da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho] 
agradecendo e informando que se encontra satisfeito com o seu oficio e que 
esta informação devia ser repassada ao marquês de Nisa, [D. Domingos Xavier 
de Lima], o segundo, do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, 
marquês de Palmela, [D. Pedro de Sousa Holstein] ao [secretário de Estado da 
Guerra, interino da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], 
conde de Subserra [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real] sobre a 
entrada de um navio vindo de Génova; o terceiro, do [conselheiro e oficial-
maior da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Manuel 
José Maria da Costa e Sá, ao [secretário interino] Rodrigo Martins da Luz, 
informando as alterações que ocorreram, relativamente à mudança da 
residência de dois oficiais, Joaquim Pedro Corte Real Quintela e José Maria 
Galvão Xavier de Magalhães, da secretaria do Real Conselho da Marinha; o 
quarto, do [juiz do Arsenal da Marinha], Carlos [Félix Giraldes] May ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], José António de 
Oliveira Leite de Barros remetendo inquirição e auto; o quinto, do [secretário 
de Estado da Guerra], conde de Rio Pardo, [D. Diogo de Sousa] ao ministro e 
secretario de estado da Marinha e Ultramar, José António de Oliveira 
expedindo ordens. 
Anexo: portaria (cópia), auto e relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 11. 
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12- ����[ant. 1800, Julho, 18] – [ant. 1805, Agosto, 27] 
REQUERIMENTOS (3), ao príncipe regente [D. João] o primeiro de 
Gualter Ribeiro, comerciante da praça do Porto, solicitando permissão 
para receber debaixo do seu comando o bergantim que ia para o porto 
de Pernambuco, de modo que este pudesse, juntamente com os demais 
navios armados, seguir viagem para o dito porto e também para o do 
Rio de Janeiro; o segundo de Francisco Marinonio da Cunha, cavaleiro 
fidalgo da Casa Real, solicitando o posto de sargento da Armada Real; o 
terceiro de Agostinho da Silva e companhia, solicitando que lhe mande 
passar passaporte ao seu bergantim, denominado “Vênus”. 
Anexo: abaixo-assinado, certidão e requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 12. 
 

13- ����[ant. 1802, Junho, 15] – 1811, Outubro, 15 
ESCRITOS remetendo informações. Em anexo dois requerimentos de 
Maria Madalena de São Pedro, viúva do oficial-maior da secretaria de 
estado do Reino de Angola, Manuel Ferreira; o segundo sobre o caixote 
que não se encontra no Rio de Janeiro; sobre os papéis que se 
encontravam em casa do conde de Caparica e que faziam parte da 
correspondência de Lanes e Junot, informando que os mesmos seguiram 
para o Rio de Janeiro no navio “Delfim”. 
Anexo: lembretes, requerimentos, informações e ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 13. 
 

14- 1806, Junho, 28, Gibraltar – Outubro, 7, Gibraltar 
OFICIOS (2) do cônsul geral, D. Patrício Parral ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [D. João 
Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior]; o primeiro remetendo 
a cópia de um ofício enviado pelo cônsul geral em Tanger Jorge Pedro 
Colaço [de Sarre]; o segundo informando a saída do porto de Gibraltar 
da nau “Conde Henrique”. 
Obs. Documentos assinados pelo cônsul geral e pelo vice-cônsul José 
Agostinho Parral. 
Anexo: oficio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 14. 
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15- [ant.1808, Fevereiro, 27, Lisboa] – [ant.1808, Dezembro, 1] 
 REQUERIMENTOS (6) os dois primeiros ao secretário de Estado, os 4 
últimos ao príncipe regente [D. João], o primeiro, de José António 
Branco, negociante da Praça de Lisboa solicitando que se facultasse a 
saída dos iates denominados Alegria, São Joaquim Diligente e Galista 
Bom Conceito, do dito porto; o segundo, de António Tomas da Cunha 
solicitando que facilitasse a saída do iate Fama Nova do mesmo porto; o 
terceiro, do escrivão do almoxarifado dos armazéns da Marinha, 
António Francisco Elvaim, cavaleiro professo da Ordem de Cristo, 
solicitando que fosse mantido no mesmo oficio ou então que fosse 
promovido a outro qualquer correspondente ao seu estatuto; o quarto, 
de Lourenço Pedro Soares Valadares solicitando passagem para o 
regimento nº 19; o quinto, de Manuel dos Santos, morador na vila da 
Figueira, solicitação a nomeação para o posto de piloto da barra da 
Figueira; o sexto, de Bartolomeu Caetano de Oliveira, solicitando o 
posto de comissário, quer a bordo dos navios de guerra, quer no 
exército. 
Anexo: lembretes, atestados, requerimentos, carta régia (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 15. 
 

16- [ant.1809, Abril, 22] – [ant.1810, Junho, 31]  
REQUERIMENTOS (5) o primeiro, do segundo tenente da Real Armada, 
Francisco Xavier Pinto de Mesquita solicitando a confirmação da 
patente de capitão tenente; o segundo, do capitão tenente Francisco 
Gonçalves da Costa solicitando a patente de confirmação do posto de 
capitão tenente e que fosse condecorado com o hábito da Ordem da 
Ordem de São Bento de Avis; o terceiro, do professor de armas, Vicente 
Rosa Romano solicitando que lhe fosse concebido a sala do Risco do 
Arsenal da Marinha para que este pudesse fazer uma academia de 
florete; o quarto, de João António de Almeida solicitando licença para a 
saída do porto do navio Viriato; o quinto, de Joaõ Turnbull, solicitando 
que se concedesse passagem ao bergantim americano [Jlarriol], não 
obstante a falta de formalidade de vice - cônsul. 
Anexo: requerimentos, lembrete, memória, informação, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 16. 
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17- ����1809, Maio, 29, [Lisboa] – 1817, Abril, 17, [Lisboa] 
 OFICIOS (2) ao [governador do Reino e secretário da Marinha e 
Ultramar e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel 
Pereira Forjaz [Coutinho]; o primeiro do [conselheiro da Guerra e do 
Almirantado], barão de Arruda, [Bernardo Ramires Esquível] 
remetendo relação dos presos condenados ao degredo no Ultramar e de 
soldados que foram enviados para a galé do Arsenal da Marinha, 
emitidos da fortificação da vila de Peniche; o segundo, do frei Manuel 
Rebelo de Silva, informando o cumprimento das ordens, referentes ao 
mestre do caíque de Aragão, o envio das naus de arma para o Rio de 
Janeiro. 
Anexo: lembrete, relações, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx.376, pasta 17. 
 

18- 1811, Julho, 12, bergantim Gaivota – 1814, Março, 4, Belém 
OFICIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, D. João de Almeida de Melo e Castro], conde de Galveias; o 
primeiro de Francisco Manuel Bernardo de Melo e Castro participando - 
lhe que uma quinta tinha sido entregue ao seu dono, António Luís 
Fernandes; o segundo do [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar e dos Negócios estrangeiros e Guerra em Portugal], 
D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] sobre o requerimento de Luís 
Pestana emitido pelo juiz da alfândega de vila da Figueira; o terceiro e o 
quarto de Pedro João Tomas emitindo requerimentos. 
Anexo: ofícios, certidões, atestados, requerimentos. 
HU_CU_Reino, Cx.376, pasta 18. 
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19- ����1813, Maio, 4 – [ant.1813]  
REQUERIMENTOS (6) todos ao príncipe regente [D. João VI], com 
exceção do 4º, que é ao secretário de Estado [da Marinha e Ultramar e 
dos Negócios estrangeiros e Guerra em Portugal, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende]; o primeiro, de João Maria 
Soares solicitando o posto de escriturário no almoxarifado do Arsenal 
da Marinha, na repartição do armazém dos mantimentos, por 
falecimento do ex - escriturário, Gonçalo José Duarte; o segundo, de 
Dugald [Couven] solicitando uma portaria para que a galera inglesa 
denominada “Broke”, da qual ele era mestre, pudesse seguir viagem sem 
impedimento das Torres da Barra; o terceiro, de Manuel Teixeira Basto 
solicitando que se passasse passaporte ao mestre António José Ferreira; 
o quarto, de Lourenço José Monteiro requerendo que fosse restituído o 
seu antigo posto de adito à secretaria de estado da Marinha dos 
Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos; o quinto, de D. Maria 
Barbara de Sousa, viúva de José Francisco de Sousa, solicitando que 
fosse expedido aviso para o pagamento da sua mercê; o sexto, de 
Francisco José Caminha requerendo o pagamento que deveria ter sido 
feito pelo Porfírio António Caminha, da quantia de 51$ 000 reis, por ter 
servido como voluntário da Marinha na esquadra que levou o regente 
ao Rio de Janeiro. 
Anexo: atestado, lembretes, requerimentos, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx.376, pasta 19. 
 

20- 1814, Maio, 20, Lisboa 
SOBRESCRITO do almirante Martim ao príncipe regente da Grã – 
Bretanha expondo os motivos da sua reticencia para abandonar o seu 
posto de comandante em chefe das armadas inglesas no estreito de 
Gibraltar, de acordo com as ordens que lhe mandavam recolher - se à 
Inglaterra. 
Anexo: escritos, lembrete, oficio, subscrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 20. 
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21- [ant.1816] – [post. 1816]  
REQUERIMENTOS (6) ao príncipe regente [D. João], o primeiro, de 
António Galvão solicitando passaporte; o segundo, de Manuel de 
Almeida solicitando dispensa, visto o pai encontrar - se doente; o 
terceiro, de Manuel Bernardino Pires solicitando o posto de contra 
mestre em algumas das oficinas dos Formeiros do Arsenal da Marinha; 
o quarto, do coronel Marcos Caetano de Abreu e Meneses solicitando 
passagem para o destacamento do corpo da brigada Nacional e o posto 
de comandante em segundo do destacamento da brigada nacional da 
Marinha; o quinto, de João Baptista de Lara solicitando, para o filho, 
Luís António de Novais Lara, o posto de praticante na Contadoria do 
Real exercito; o sexto, Valantaine Antoine de Barros, solicitando ser 
colocado em qualquer cargo compatível com a formação de piloto. 
Anexo: carta régia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 21. 
 

22- [ant.1816] – [post.1817, Dezembro, 15] 
REQUERIMENTOS (6) o primeiro, de João Gonçalves Marques, Isidoro 
de Almeida e José da Silva Ribeiro, proprietário da galera Camões, de 
construção austríaca, solicitando que se permitisse a dita galera viajar 
para a Índia, apesar da ordem que proibia os navios de origem 
estrangeira de saírem dos portos do reino; o segundo, de Manuel José de 
Miranda, solicitando que o estado português comprasse a sua nau 
“Incomparável” no valor de sessenta e seis contos de reis e que o 
pagamento fosse feito em mesadas; o terceiro, de João José Viana 
solicitando artilharia de calibre 4 para o seu navio denominado “Santa 
Maria”; o quarto, do capitão do iate “São João Batista”, Pedro da Mata 
Ribeiro e do capitão do iate “Senhora da Assunção e Boa Nova”, 
António Joaquim Pacheco, solicitando que se mandasse informar ao 
auditor da marinha da fuga dos marinheiros dos ditos iates, de modo a 
que não fossem prejudicados devido a dita fuga; o quinto, de Manuel 
Afonso de Moura, proprietário da galera “Defensora”, solicitando que 
se lhe vendesse os apetrechos de guerra no Arsenal Real da Marinha, 
para equipar sua embarcação com o necessário para viajar; o sexto, do 
capataz da Companhia da Alfandega Grande, Manuel do Nascimento 
Gomes, solicitando que fosse solto João Martins Teixeira, um dos 
homens da sua companhia. 
Anexo: lembrete, requerimento, provisão, relação. Obs.: dirigidos a D. 
João enquanto príncipe regente e enquanto rei, a partir de 1816. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 22. 
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23- 1816, Julho, 26, Lisboa – 1817, Dezembro, 4 
CARTAS (2) da Junta Governativa do Reino ao rei [D. João VI], sobre o 
aviso que lhes ordenava despacharem as ordens necessárias referentes a 
expedição do resto da divisão de voluntários reais do príncipadre 
A segunda acusando o recebimento de ofícios e ordens pela Secretaria 
de Estado da Marinha e Ultramar. 
Anexo: carta, avisos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 23. 
 

24- [ant.1819, Novembro, 19] – [post.1821] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. João VI] e o último, ao [secretário da 
Regência do Reino na repartição da Marinha] Francisco Maximiliano de 
Sousa o primeiro, de Tomás da Cunha solicitando o posto de guardador 
da madeira; o segundo, de Francisco Borges solicitando a soltura de Luís 
Carreira, empregado da sua fábrica; o terceiro, de Manuel Gomes 
solicitando que não lhe fosse atribuído o posto de soldado da 2ª 
companhia, apesar de ser recrutado, devido a sua condição física e ao 
facto de ser filho único; o quarto, de Silvestre Gonçalves solicitando a 
mercê de algum emprego ou lugar que estivesse vago no Arsenal da 
Ribeira da Nau; o quinto, de Manuel Francisco Leocadio Cotrim 
solicitando que fosse admitido em um dos lugar do Real Arsenal da 
Marinha. 
Anexo: recibo, certificados, carta régia, declarações, atestado, lembretes, 
oficio, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 24. 
 

25- [ca. 1819] 
LISTA contendo os nomes dos bispos de Angola, dos deões e 
dignidades da Catedral de Angra, entre outros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 25. 
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26- 1823, Outubro, 3 – [ant.1824, Novembro, 3] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. João VI], o primeiro, do segundo 
tenente, João Jacinto de Sousa, solicitando despacho de patente com os 
seus vencimentos; o segundo, do bacharel em medicina, Joaquim José 
Frederico Gomes solicitando o posto de cirurgião no hospital Real da 
Marinha; o terceiro, de José Joaquim da Silva solicitando auxílio para si 
e para a sua família; o quarto, do capitão João Jorge de Figueiredo 
solicitando licença a fim de viajar para o Portugal; o quinto, do alferes 
Justiniano Joaquim Colaço solicitando que se despachasse requerimento 
do mesmo que se encontra na secretaria de estado dos Negócios 
Ultramarinos; o sexto, do mestre da arte de pescar, João Joaquim da 
Santa Ana solicitando um salário que lhe permitisse sustentar a família. 
Anexo: oficio, declarações, carta patente, requerimentos, justificação, 
certificados, lembretes e atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 26. 
 

27- 1827, Abril, 3, [Lisboa] 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à princesa regente [D. Isabel 
Maria], sobre o requerimento do físico – mor da Armada Real da 
Marinha, Luís José Lança, em que este pedia o pagamento da 
gratificação que lhe pertence por ter estado presente na revista dos 
presos sentenciados ao degredo para diferentes países. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376, pasta 27. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 376-A (1820-1833) 
N.º de pastas descritas: 23 
Assuntos: visitas a embarcações, referentes ao ano de 1820; nomeação e exoneração de 
ministros da Marinha; mapas das embarcações que deram entrada no Porto entre 1820 e 
1832; pedidos de isenção de acusação, atribuição de postos, pensões e tenças. 
 
1-  �1820, Fevereiro, 7, Lisboa – Fevereiro, 28, Lisboa 

OFÍCIOS (5) do desembargador encarregado interinamente da Visita do 
Ouro, José Vicente Caldeira de Casal Ribeiro ao [governador do Reino, 
secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, 
D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho], remetendo informações referentes às 
visitas feitas a várias embarcações, nomeadamente os brigues “Reino 
Unido”, “Bizarro”, “Especulador”, “Mercês”, “Feliz Aurora”, “Marques de 
Cascais”, “Jardineira”, “São José Voador” e “Novo Viajante”, os navios 
“Luísa”, “Trajano” e “Eugenia”, os bergantins “Europa” e “Treze de Maio”, 
a fragata “Vênus”, a galera “Lusitânia”, vindos dos portos do Rio de 
Janeiro, Pernambuco, Maranhão e Bahia.     
Anexo: mapas, listas, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376-A, pasta 1. 
 

2-  �1820, Março, 13, Lisboa – Abril, 28, Lisboa 
OFÍCIOS (6) do desembargador encarregado interinamente da Visita do 
Ouro, José Vicente Caldeira de Casal Ribeiro ao [governador do Reino, 
secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, 
D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho], remetendo informações referentes às 
visitas feitas a várias embarcações, nomeadamente as galeras 
“Incomparável”, “D. Afonso”, “São João Batista” e “Carlota”, os brigues 
“Conceição Minerva”, “Espadarte”, “Bizarria Triunfante”, os bergantins 
“Duque da Vitória” e “Deus te Guarde”, vindos dos portos de Maranhão, 
Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e Ceará.   
Anexo: listas e mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376-A, pasta 2. 
 

3-  �1820, Maio, 9, Lisboa – Maio, 31, Lisboa 
OFÍCIOS (6) do desembargador encarregado interinamente da Visita do 
Ouro, José Vicente Caldeira de Casal Ribeiro ao [governador do Reino, 
secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, 
D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho] remetendo informações referentes às 
visitas feitas a várias embarcações, nomeadamente os bergantins “Carvalho 
Sexto”, “Paquete do Ceará”, “São João Baptista”, “D. João Sexto”, “General 
Noronha”, “Princesa Real” e “Lusitano”, as galeras “São Gualter”, 
“Harmonia”, “Conde de Palma”, “Restauração”, “São Domingos Eneas”, os 
brigues “Ligeiro”, “Providência”, “Prazeres”, “Triunfo”, “Feliz Vencedor”, 
“União”, “Paquete do Rio”, os navios “Santiago Maior”, “Príncipe do 
Brasil”, [“Camoens”], “São José Fênix”, vindos de Pernambuco, Ceará, 
Bengala, Pará, Rio de Janeiro, Macau e Bahia. 
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Anexo: listas e mapas. 
AHU_CU_Reino Cx. 376-A, pasta 3.  
 

4-  �1820, Junho, 5, Lisboa – Julho, 14, Lisboa 
OFÍCIOS (6) do desembargador encarregado interinamente da Visita do 
Ouro, José Vicente Caldeira de Casal Ribeiro ao [governador do Reino, 
secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, 
D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho] remetendo informações referentes às 
visitas feitas a várias embarcações, nomeadamente os navios “Príncipe 
Real”, “Alexandre I”, “São Nicolau Augusto”, “Novo Paquete”, 
“Conceição”, o bergantim “Aurora”, as galeras “Imperador Alexandre”, 
“Nova Indústria”, “Cisne”, “Condessa da Ponte”, “Mina”, “Andorinha do 
Tejo”, o brigue “São Antônio Diligente”, o correio marítimo Leopoldina, 
vindos de Pernambuco, Maranhão, Havana, Bahia, Rio de Janeiro.  
Anexo: mapas e listas. 
AHU_CU_Reino Cx. 376-A, pasta 4. 
 

5-  �1820, Agosto, 5, Lisboa - Agosto, 31, Lisboa  
OFÍCIOS (7) do desembargador encarregado interinamente da Visita do 
Ouro, José Vicente Caldeira de Casal Ribeiro ao [governador do Reino, 
secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em Portugal, 
D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho] remetendo informações referentes às 
visitas feitas a várias embarcações, nomeadamente, os bergantins “Treze de 
Maio”, “Conceição e Santo Antônio”, “Viajante”, “Vulcano”, as galeras 
“Conde de Peniche”, “Flor do Tejo”, “Nova Amazônia”, “Nova Vitória”, os 
brigues “Esperança”, “Bem Feliz”, o navio “Santa Maria de Belém”, a 
escuna “Ligeira” e a charrua “São João Magnânimo”, vindos do Rio de 
Janeiro, Pernambuco, Maranhão, Pará, Cabo Verde.   
Anexo: mapas e listas, informação relação. 
AHU_CU_Reino Cx. 376-A, pasta 5. 
 

6-  �1820, Setembro, 13, Lisboa - Setembro, 25, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do desembargador encarregado interinamente da Visita do 
Ouro, José Vicente Caldeira de Casal Ribeiro, o primeiro ao [governador do 
Reino, secretário da Marinha e dos Negócios Estrangeiros e Guerra em 
Portugal], Conde da Feira, [D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho] e os dois 
últimos ao secretário do governo interino, Barão de Molelos, [Francisco de 
Paula Vieira da Silva Tovar], remetendo informações referentes às visitas a 
várias embarcações, nomeadamente, os brigues “São José”, “São João 
Batista”, “Duque da Vitória”, “Novo Viajante”, as galeras “D. Afonso”, 
“Caridade”, vindos de Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro. 
Anexo: mapas e listas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376-A, pasta 6. 
 

7-  1820, Outubro, 12, Lisboa – Outubro, 30, Lisboa 
OFÍCIOS (6) do desembargador encarregado interinamente da Visita do 
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Ouro, José Vicente Caldeira de Casal Ribeiro ao [secretário da Marinha e 
Ultramar] Matias José Dias Azedo, remetendo informações referentes às 
visitas a várias embarcações, nomeadamente, os navios “São Gualter”, 
“Prazer e Alegria”, “Lusitano”, o brigue “Carvalho Sexto”, os bergantins 
“Conde de Palmela”, “Visconde de São Lourenço”, “General Conde de Vila 
Flor”, “Pensamento Feliz”, “Glória”, “General D. Antônio”, as galeras 
“Bizarria”, “Incomparável”, “Gratidão”, “Europa”, “Mariana Flora”, 
“Aurora”, “Vasco da Gama”, “Sacramento”, “Tejo”, “Duarte Pacheco”, 
“Cidade de Lisboa”, vindos de Pernambuco, Pará, Santos, Rio de Janeiro, 
Bahia, Maranhão, Pernambuco, Goa. 
Anexo: mapas e listas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376-A, pasta 7. 
 

8-  [ant. 1820, Outubro, 27] – [ant. 1827, Dezembro, 29] 
REQUERIMENTOS (7) o primeiro, do capitão Manuel Pereira Sarmento e 
do consignatário João Antônio de Carvalho Sequeira, do navio São Manuel 
Augusto, solicitando certidão; o segundo, ao rei [D. João VI] de João 
Fernandes Loureiro solicitando o posto de piloto prático da Barra de vila do 
Conde; o terceiro, ao rei [D. João VI] de Manuel Martins [Gaibeo] 
solicitando uma pensão para uma filha menor e aleijada; o quarto, ao rei [D. 
João VI] de Arlindo Ribeiro Palha solicitando o posto de guarda do lastro 
da vila de São Martinho; o quinto, ao rei [D. João VI] do desembargador 
José Inácio da Câmara Leme solicitando que o filho, Frederico Augusto da 
Câmara Leme, fosse readmitido na Academia da Marinha; o sexto, ao rei 
[D. João VI] do frei José de Nossa Senhora solicitando o posto de capelão a 
bordo da fragata Diana; o sétimo, à princesa regente [D. Isabel Maria] de 
Elias José dos Reis solicitando passaporte para as suas viagens. 
Anexo: certidões, passaporte, [carta de examinação], lembretes, relação e 
termo de juramento.  
AHU_CU_Reino Cx.376-A, pasta 8.  
 

9-  1820, Novembro, 3, Lisboa – Novembro, 13, Lisboa 
OFÍCIOS (4) do desembargador encarregado interinamente da Visita do 
Ouro, José Vicente Caldeira de Casal Ribeiro ao [secretário da marinha e 
ultramar] Matias José Dias Azedo, remetendo informações referentes às 
visitas a várias embarcações, nomeadamente, o bergantim “Princesa Real”, 
a charrua “Príncipe Real”, a galera “Vigilância”, o brigue “Conceição 
Minerva”, vindos do Rio de Janeiro, Sumatra e Pará. 
Anexos: listas e mapas 
AHU_CU_Reino, Cx. 376-A, pasta 9. 
 

10-  1820, Dezembro, 7, Lisboa – Dezembro, 29, Lisboa 
OFÍCIOS (9) do desembargador encarregado interinamente da Visita do 
Ouro, José Vicente Caldeira de Casal Ribeiro ao [secretário da Marinha e 
Ultramar e membro da Junta Provisional de Governo do Reino de Lisboa] 
Matias José Dias Azedo, remetendo informações referentes às visitas a 
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várias embarcações, nomeadamente as galeras “Novo Paquete”, “Trajano”, 
“Eugenia”, “São Manuel Augusto”, “Feliz Ventura”, “Conceição”, os 
brigues “Piedade”, “Amante Feliz”, “Realista”, “Sociedade Feliz”, 
“Bizarria”, “Boa Ventura”, “Providência”, “Santo Antônio Diligente”, as 
escunas “Leopoldina”, “Ninfa”, “Dourado”, os navios “Harmonia”, “São 
João Batista”, “Rosália”, os bergantins “Bizarro”, “São José das Laranjeiras”, 
“Espírito Santo”, “Dois Amigos”, vindos do Rio de Janeiro, Pernambuco, 
Bengala, Maranhão, Ceará, Bahia e Cabo Verde, referentes ao mês de 
Dezembro de 1820. 
Anexos: listas, mapas, requerimentos e passaportes, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376-A, pasta 10.  
 

11-  1827, Outubro, 6, [Lisboa] - Dezembro, 24, Lisboa 
CARTAS (4) do [major general da Armada Real], marquês de Viana, [D. 
João Manuel de Meneses], à princesa regente, [D. Isabel Maria]; o primeiro e 
o segundo informando requerimento de Alexandre Magno de [Castilho], 
em que este solicita para ser nomeado lente substituto da cadeira de 
artilharia da Companhia dos Guardas Marinhas e de Vicente José Ferreira, 
em que este pretende ser admitido, como cirurgião, na Companhia dos 
Guardas Marinhas; o terceiro informando a passagem de João Augusto de 
[Alemont] Borges para o Regimento de Cavalaria Número Sete; o quarto, 
informando a conduta do aspirante a Guarda Marinha, José Bernardes da 
Costa Almeida.    
Anexo: lembretes, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx376-A, pasta 11. 
 

12-  �1828, Fevereiro, 1, Porto --- 1832, Agosto, 9, Porto  
MAPAS (61) dos navios que deram entrada no Porto. No mapa consta o dia 
da entrada do navio, a nacionalidade, os nomes das embarcações, o tipo de 
embarcação, o nome dos comandantes ou mestres, a proveniência, 
nomeadamente Açores, Brasil, Inglaterra, Itália, Estados Unidos, Portugal, 
Angola, França, Goa, Suécia, Espanha, Madeira, Irlanda, China, Escócia, 
Países Baixos e a carga, nomeadamente milho, trigo, açúcar, sola, madeira, 
algodão, couros, tremoço, café, arroz, feijão, fazendas, canela, marfim, 
pimenta, benzina, ferro, fava, manteiga, chá, ganga, sagu, bacalhau, 
alcatrão, batatas, carne salgada, ervilha, tabaco, sal, garrafas, carvão, cacau, 
vinho, aguardente, seda. 
Anexo: relação 
AHU_CU_Reino, Cx. 376-A, pasta 12. 
 

13-  1828, Fevereiro, 26, [Lisboa]  
DECRETOS (5) (cópias) exonerando do exercício interino do ministro e 
secretário de Estado dos Negócios do Reino e dos Negócios da Marinha e 
Ultramar a Carlos Honório de Gouveia Durão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376-A, pasta 13. 
 

14-  1828, Fevereiro, 26, [Lisboa] 
DECRETOS (14) (cópias) nomeando interinamente ministro da Marinha e 
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do Ultramar a José Antônio de Oliveira Leito de Barros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376-A, pasta 14. 
 

15-  �1828, Março, 3, Porto --- Março, 31, Porto    
MAPAS (27) dos navios que deram entrada no Porto. No mapa consta o dia 
da entrada do navio, a nacionalidade, os nomes das embarcações, o tipo de 
embarcação, o nome dos comandantes ou mestres, a procedência, 
nomeadamente Algarve, Países Baixos, Inglaterra, Açores, Dinamarca, 
Portugal, Espanha, Cabo Verde, Báltico, Irlanda, Itália, Jersey, Escócia, 
Brasil, Estados Unidos e as cargas, nomeadamente ferragens, queijos, 
batatas, bacalhau, fava, cevada, trigo, carvão, ferro, garrafas, fazendas, 
feijão, cera, urzela, linho, arroz, café, couros, vinho, seda, papel, sabão, 
milho, alcatrão, madeira, algodão, tabaco, cacau. 
Anexo: relações 
AHU_CU_Reino, Cx. 376-A, pasta 15. 
 

16-  1828, Dezembro, 6 – 1831, Outubro, 1 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. Miguel I], o primeiro, de João Maria 
Pereira de Amaral, preso na Torre de Julião da Barra, solicitando que fosse 
transferido para bordo de uma embarcação; o segundo, de Francisco Amaro 
de Sousa Galhardo solicitando a mercê do posto de porteiro do Conselho 
Supremo da Marinha; o terceiro, do segundo tenente da Armada Real, 
Joaquim Pedro Celestino Soares, solicitando licença para embarcar nos 
navios da praça; o quarto, do segundo tenente da Armada Real, Aires de Sá 
Nogueira, solicitando que o rei [D. Miguel] aceite, para as urgências do 
Estado, a oferta de metade dos seus bens, que lhe ficarão pela morte do seu 
pai. 
Anexo: lembretes, declaração. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376-A, pasta 16. 
 

17-  1829, Maio, 7 – Setembro, 20 
REQUERIMENTOS (4) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, 
conde de Basto, José Antônio de Oliveira Leite de Barros] do tenente do 
exército espanhol, Francisco Nunez Caballero, solicitando que sua mulher, 
D. Florentina Uriante, que se encontrava doente, fosse isenta da acusação 
que pendia sobre ela e que se lhe fosse concedido poder continuar a vir a 
terra buscar socorros de que necessitava. 
Anexo: lembretes, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376-A, pasta 17. 
 

18-  [post.1829, Abril, 29] – 1829, Julho, 9   
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. Miguel I], o primeiro, de José Bento Aires 
solicitando que fosse dispensado das obrigações para com o governo para 
que pudesse exercer sem prejuízo para si, a sua profissão de dentista; o 
segundo de Francisco de Avis das Dores solicitando o posto de porteiro da 
Ribeira; o terceiro, de Jerônimo de Abrantes solicitando que se permitisse 
que o seu navio seguisse com artilharia necessária; o quarto, dos 
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proprietários do paquete “Restaurador Lusitana” solicitando passaporte 
para que a dita embarcação pudesse seguir viagem; o quinto, de João 
Antônio solicitando despacho de requerimento que o nomeava para o cargo 
de guarda de géneros da Ribeira das Naus. 
Anexo: requerimentos, provisão, declaração, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376-A, pasta 18. 
 

19-  �1830, Fevereiro, 2, Porto --- Fevereiro, 28, Porto 
MAPAS (20) dos navios que deram entrada no Porto. No mapa consta o dia 
da entrada do navio, a nacionalidade, os nomes das embarcações, os nomes 
dos comandantes ou mestres, a procedência, nomeadamente América 
(Terra Nova), Inglaterra, França, Espanha, Brasil, Açores, Itália, Madeira, 
Irlanda, Cabo Verde, Escócia, a carga que traziam, nomeadamente 
bacalhau, azeite, peixe, chumbo, tabaco, cera, marfim, açúcar, café, couros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376-A, pasta 19. 
 

20-  1830, Novembro, 11, [Lisboa] – Dezembro, 14, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do [juiz da Alfandega do Porto], José Maurício de Abreu de 
Lima ao [ministro assistente ao Despacho], duque de Cadaval, [D. Nuno 
Caetano Álvares Pereira de Melo], ambos remetendo mapas das 
embarcações, nacionais e estrangeiras, que entraram e saíram do Porto, 
referentes ao mês de Outubro e Novembro de 1830. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376-A, pasta 20. 
 

21-  1832, Janeiro, 25, Lisboa – Maio, 2, Lisboa 
OFÍCIOS (6) do [conselheiro] e intendente geral da polícia, Joaquim Gomes 
da Silva Belfort, ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], conde de 
Basto, [José Antônio de Oliveira Leite de Barros]; sobre engano referente à 
chegada da corveta D. Maria da Glória; informando a chegada de notícias 
marítimas; a respeito do avistamento de embarcações suspeitas na altura da 
Albufeira; remetendo ofícios; sobre o pagamento dos salários das tropas e 
marítimos do Algarve. 
Anexo: parecer, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376-A, pasta 21. 
 

22-  1832, Setembro, 22, Lisboa 
AVISO ordenando que se informe o requerimento de Isidoro José das 
Neves, cirurgião da porta do hospital real da marinha, no qual este solicita 
prorrogação de tempo para apresentar as cartas de aprovação. 
Anexo: lembrete, parecer, ofícios e aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376-A, pasta 22. 
 

23-  1833, Abril, 9, Lisboa 
MAPA dos empregados e presos do Presídio Cova da Moura. 
AHU_CU_Reino, Cx. 376-A, pasta 23. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 377 (1778-1815) 
N.º de pastas descritas: 95 
Assuntos: pedidos de benefícios, transferências e promoções na carreira millitar e civil; 
pedidos de alunos e ordens aos professores da Academia Real da Marinha; pedidos de 
condenados a degredo para obterem perdão ou comutação de uma pena por outra; 
organização da expedição que, em 1815, levaria mais de 1000 soldados do corpo de 
Voluntários Reais do Príncipe ao Brasil e fretamento de navios nacionais e estrangeiros para 
seu transporte; embarcações para comboiarem as destinadas á América; uso dos escaleres da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, para transportar autoridades e seus familiares 
para as proximidades de Lisboa; constância de viagens e de serviços prestados a outras 
embarcações pelo brigue “Lebre”, a fragata “Pérola”, o navio “Fénix”, a nau “Vasco da 
Gama”, a charrua “São João Magnânimo” e o correio marítimo “Mercúrio”. 
 
1-  1778, Abril, 29 – 1787, Dezembro, 22, Lisboa. 

OFÍCIOS (3), ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro], o 1º, do padre missionário capuchinho da província 
do Piemonte, Gelasio da Moretta, solicitando ser de embarcar imediatamente, 
com os outros padres missionários para a América do Sul, pois tinha problemas 
de saúde; o 2º, de Andrieu Du Bouloy solicitando a ajuda financeira do 
destinatário para ir à Ilha da Madeira, pois se encontrava sem recursos; o 3º, do 
representante da Suécia em Lisboa, solicitando o apoio do destinatário, para que 
pudesse retirar, na Alfândega de Lisboa, uma caixa que chegara de seu país. 
Obs.: documento em francês e italiano. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 1. 
 

2-  
 

1786, Junho, 19 – 1791, Julho, 30, Londres, Porto. 
OFÍCIOS (2), o 1º, do [ministro plenipotenciário de Portugal na Inglaterra], [Luís] 
Pinto [de Sousa Coutinho] ao Lord Carmarthen solicitando a entrega do cutter 
“Greyhound”, que havia sido comprado por Portugal e estava detido na 
Alfândega de Londres; o 2º, do corregedor da Ilha Grande que serve 
interinamente de juiz, Antônio Marques Gomes, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro] encaminhando os 
mapas das entradas de navios na barra da cidade do Porto no mês de junho de 
1791, identificando-se o nome da embarcação, o tipo, o nome dos mestres e 
consignatários, os portos de origem, os dias de viagem e a carga que trazia cada 
um deles. 
Anexo: ofício, mapas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 2. 
 

3-  1786, Junho, 30, [Lisboa] 
MAPA da receita e da despesa Hospital Real de São José, discriminando-se o tipo 
de receita e qual a quantia arrecadada, assim como os tipos de gastos e as 
quantias despendidas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 3. 
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4-  1786, Julho, 3. 
MEMÓRIA (extrato) sobre a madeira vinda da Martinica, abundante e barata, 
mas não de muito boa qualidade. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 4. 
 

5-  1790, Julho, 9, Lisboa. 
CARTA PATENTE de confirmação passada pela rainha [D. Maria I], 
confirmando a nomeação, feita pelo vice-rei do Rio de Janeiro, Luís de 
Vasconcelos e Sousa, de Francisco José Silvano no posto de alferes da companhia 
do major do regimento de infantaria de Estremoz. 
Anexo: carta patente de confirmação.      
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 5. 
 

6-  1793, Novembro, 20, Porthsmouth 
RECIBO passado por Rich Baker a Andrew Lindegren por serviço de pilotagem 
na nau”Maria Primeira”.  
Obs.: documento em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 6. 
 

7-  �1795, Fevereiro, 28 – 1815, Novembro, 18,  Cawes, [Lisboa]. 
RELAÇÕES (2), a 1ª, dos gastos com o salvamento e o transporte da carga da 
fragata portuguesa “São Rafael e “Princesa do Brasil””, que havia encalhado 
junto ao porto de Cawes, na Inglaterra, assim como dos gastos com a condução 
dos seus tripulantes até Plymouth; a 2ª, das condições que deveriam ser 
observadas no fretamento dos navios que conduziriam os Voluntários Reais ao 
Rio de Janeiro. 
Obs.: documento em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 7. 
 

8-  1799, Abril, 5, Vigo. 
CARTA do capitão tenente comandante do bergantim ““Gaivota””, conde de 
Blosseville, ao príncipe regente [D. João] descrevendo as dificuldades que teve 
em sua embarcação, até a chegada a Vigo.  
Anexo: relação; obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, C. 377, pasta 8. 
 

9-  
 

1799, Abril, 11 – Setembro, 2, Vigo, Porto. 
OFÍCIOS (5) do capitão tenente comandante do bergantim “Gaivota”, conde de 
Blosseville, ao marquês de [Dubrage] todos relatando pormenores de sua viagem 
marítima entre Lisboa, Porto e Vigo, aludindo às embarcações que encontrou e 
enviando relação da tripulação de seu bergantim. 
Anexo: relação; obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 9. 
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10-  1799, Julho, 9, Lisboa. 
DECRETO (cópia) do príncipe regente [D. João] regulamentando os ordenados a 
serem pagos aos funcionários encarregados das visitas do ouro. 
Anexo: informação, lembretes, ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 10. 
 

11-  1799, Agosto, 12. 
OFÍCIO de Daniel [?] Thompson ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a visita de 3 mestres 
de navios mercantes ingleses, que solicitavam serem comboiados em direção do 
oeste, justificando não poder atende-los de imediato, pois havia muitos outras 
embarcações solicitando o mesmo. 
Anexo: ofício.   
Obs.: documento em inglês.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 11. 
 

12-  [post. 1809, Fevereiro, 3] 
REQUERIMENTO dos calafates e carpinteiros de machado da Ribeira das naus 
de Lisboa ao príncipe regente [D. João] solicitando serem isentos de 
recrutamento, pois, por lei, os que exerciam o mesmo ofício, não eram obrigados 
a qualquer serviço militar, embora fossem soldados ligados a um regimento. 
Anexo: provisão 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 12. 
 

13-  [post. 1809, Outubro, 30] – [post. 1815, Julho, 19], Lisboa. 
OFÍCIOS (minutas) (7) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz o 1º, sobre o 
requerimento da filha do falecido secretário do Conselho do Almirantado, 
Antônio Pires de Miranda, Genoveva Pereira Pires de Miranda, sobre a herança 
de seu pai; o 2º, ao sub-inspetor geral do Correio e Postas do Reino, Lourenço 
Antônio de Araújo, pedindo notícias sobre várias ordens que deveriam ser 
cumpridas; o 3º, para o governador de Caiena, Manuel Marques, encaminhando 
a carta que os plenipotenciários do rei [de Portugal] ao Congresso de Viena lhe 
tinham remetido; o 4º, para que se expedissem avisos à Junta da Fazenda e ao 
administrador dos Pinhais a respeito do corte das madeiras; 5º, tratando dos 
requerimentos de Manuel de Jesus, Paulo Monteiro, Manuel Carlos, Luís Pereira, 
José Francisco Leitão, José Antônio Ferreira e de um capelão; o 6º, pedindo ao 
destinatário que se dirigisse à Junta da Fazenda que lhe daria informações mais 
claras; o 7º, sobre o requerimento dos senhorios de rede de arrastar e das 
pescarias do ato do porto da vila de Pederneiras queixando-se dos religiosos de 
São Bernardo, a quem pagavam a parte devida de suas pescarias, não recebendo 
deles, entretanto, a devida paga em remédios da botica e madeira dos pinhais 
daqueles religiosos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 13. 
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14-  1814, Janeiro, 2 – 1815, Novembro, 25, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] ao [conselheiro do Conselho do Almirantado e 
inspetor da Real Cordoaria da Junqueira], Pedro de Mendonça de Moura, o 1º, 
que passasse ordens á fragata “Amazona”, no sentido de fundear junto da 
fragata “Pérola”, a fim de receber os artigos destinados à Ilha da Madeira; o 2º, 
afirmando que, embora a sentença contra o réu 2º tenente Manuel José dos 
Santos não pudesse ser alterado, era preciso que se evitassem equívocos que o 
prejudicassem, tais como o ato de a “farda ser despida com infâmia”.     
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 14. 
 

15-  1814, Outubro, 16 – 1815, Abril, 1º, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (6) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João] ao brigadeiro comandante do quartel à Boavista, José Jacinto Ferreira Picão, 
o 1º, para que se fizessem as honras fúnebres ao falecido capitão-de-mar-e-guerra 
graduado Antônio da Costa Freire; o 2º, para que, no próximo dia 18, mandasse a 
guarda costumeira para a porta do Arsenal Real da Marinha; o 3º, sobre o 
requerimento do tenente de infantaria da Guarda Real da Polícia, Francisco José 
de Assis Costa, que pedia uma nova guia da passagem do corpo da Brigada Real 
da Marinha, onde servira, e um atestado do seu comportamento naquele serviço; 
o 4º, para que se informasse sobre o conteúdo do requerimento de Antônia 
Maria, mãe do soldado do mesmo quartel do destinatário, Joaquim Antônio; o 5º 
e o 6º, acerca do requerimento do soldado da Brigada Real da Marinha, Jerônimo 
José de Freitas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 15. 
 

16-  1815, Janeiro, 1º – 6, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz ao [comandante da fragata “Pérola”], Paulo 
Freire de Andrade, transmitindo ordens do príncipe regente [D. João], o 1º, para 
que devolvesse os marinheiros Antônio Frustado e Manuel Ferreira, que se 
achavam na sua fragata, ao capitão do navio “Ásia Grande”, Jorge Lopes de 
Gouveia, pois pertenciam à sua tripulação; o 2º, para que mandasse desembarcar 
e dar a liberdade a Joaquim Jorge, que se achava como praça, a bordo de sua 
fragata. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 16. 
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17-  1815, Janeiro, 2 – Março, 27, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (minutas) (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz ao [inspetor interino 
do Arsenal Real da Marinha], Carlos May, o 1º, para que facilitasse o 
desembarque do almirante Bertheley e sua família, devido ao mau estado de 
saúde de sua esposa, lady Emilia; o 2º, a respeito das falhas apresentadas pelo 
armamento da fragata “Amazona”; o 3º, para que apressasse, conforme pedido 
do coronel Inácio Joaquim de Castro, o socorro da galera que se achava em 
perigo na barra; o 4º, para que enviasse à Aldea Galega o escaler para transportar 
o conde de Bobadela para Lisboa na maré da tarde; o 5º, que o escaler do Arsenal 
estivesse a tempo nas escadas da Pampulha, para servir ao embaixador da 
Inglaterra, Mr. Canning.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 17. 
 

18-  � 1815, Janeiro, 2 – Julho, 13 [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (8) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] ao [vice almirante do Conselho do Almirantado e 
do Conselho do príncipe regente D. João], Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, o 
1º, para que mantivesse abastecido de mantimentos o navio “Ásia Grande”, 
independentemente dos que lhe seriam fornecidos, quando se fizesse à vela; o 2º 
(escrito na mesma página do 1º), para se conceder passagem no navio “Ásia 
Grande” ao capitão reformado do batalhão de Caçadores nº 1, João Anastácio de 
[...] Pereira da Silva, ao Rio de Janeiro, para ir servir no Depósito Geral de 
recrutas de infantaria; o 3º, sobre a troca de armazéns pretendida pelos 
contratadores do tabaco no Porto Franco; o 4º, para que se recebesse, na Real 
Fábrica da Cordoaria, a José Maria, que se achava desamparado, por ser órfão de 
pai e por ter sua mãe gravemente doente no Hospital São José; o 5º, nomeando o 
escrivão serventuário da conservatória e administração dos Reais Pinhais dos 
Medos, Francisco de Paula Borges Barbosa, como administrador dos mesmos 
pinhais; o 6º, sobre a pretensão do negociante José Antônio Branco de que lhe 
pagassem 2 letras vencidas desde 1809; o 7º, para que a Junta Real da Fazenda 
tomasse providências no sentido da fragata “Amazona” ser abastecida para mais 
1 mês, para além dos mantimentos necessários para a sua viagem; o 8º, que se 
entregasse ao fiel da Casa da Fazenda da Real Obra do Paço da Ajuda, 
Bernardino de Sena Lemos da Rocha, os objetos necessários para a continuação 
dos trabalhos naquela obra; o 9º, que a Real Junta da Fazenda opinasse sobre o 
requerimento de João Antônio Xavier. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 18. 
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19-  �1815, Janeiro, 3 – Outubro, 7, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (minutas) (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz o 1º, ao comandante 
do navio “Ásia Grande”,  José Lopes de Gouveia, ordenando que os criados de 
D. Gastão de Câmara e os de D. Luís da Câmara, que os acompanhavam para o 
Rio de Janeiro, deveriam ser recebidos a bordo daquele navio; o 2º, a Luís 
Casamaior comunicando que seu recomendado havia sido admitido como praça 
a bordo da fragata “Pérola”; o 3º, a João de Sampaio Freire de Andrade 
solicitando que o requerimento do consignatário do bergantim “Vulcano”, 
Antônio José Batista de Sales, fosse remetido à Real Junta do Comércio, para 
emissão de consulta sobre seu conteúdo.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 19. 
 

20-  �1815, Janeiro, 3 – Junho, 28, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (minutas) (4) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz ao [secretário de 
Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. Antônio de Araújo de Azevedo, 
o 1º, remetendo a consulta da Real Junta da Fazenda da Marinha para ser juntada 
aos outros despachos do governo, que deveriam seguir a bordo do navio “Ásia 
Grande”; o 2º, remetendo um saco de despachos do governador e capitão general 
das Ilhas dos Açores dirigidos ao destinatário, que haviam chegado por uma 
escuna procedente daquelas ilhas; o 3º, sobre a licença concedida ao oficial da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, Manuel José Maria da Costa e Sá, 
para que acompanhasse o novo plenipotenciário de Portugal na corte da 
Inglaterra, Cipriano Ribeiro Freire; o 4º, apoiando a indicação do capitão da 
Brigada Real da Marinha com exercício de secretário do Depósito Geral de 
Recrutas, José Vicente Lobo Saldanha, para, sob as ordens do general Lécor, 
colaborar na organização das tropas que o príncipe regente [D. João] mandara 
passar ao Brasil.   
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 20. 
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21-  �1815, Janeiro, 4 – Julho, 31, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] ao [vice almirante do Conselho do Almirantado e 
do Conselho do príncipe regente D. João], Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, o 
1º, solicitando pressa na entrega da amarra pedida ao Arsenal Real da Marinha, 
sem o quê, a corveta “Aurora” não poderia sair; o 2º, solicitando que o 
destinatário informasse sobre as queixas contra o armazém que a Junta da Saúde 
tinha designado para desembarcar o tabaco, por ele ser pequeno e úmido; o 3º, 
sobre a dívida de soldos e comedorias, que o deputado contador que serve de 
intendente dos Armazéns da Guiné, Índia e Armadas, estava devendo ao capitão 
de mar e guerra inspetor interino do Arsenal Real da Marinha, Carlos May; o 4º, 
para que fosse removido da nau “Vasco da Gama”, o atual escrivão dela; o 5º, 
para que a Real Junta da Fazenda emitisse cópia da consulta respeitante aos 
“agasalhados” da charrua “São João Magnânimo”, vinda de Pernambuco, pois a 
referida consulta não estava sendo encontrada naquela secretaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 21. 
 

22-  1815, Janeiro, 4 – Maio, 30, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (6) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] ao [inspetor interino do Arsenal Real da Marinha], 
Carlos May, o 1º, para que se fizesse mais rapidamente a mudança de objetos da 
fragata “Pérola” para a fragata “Amazona”, pois esta deveria sair com a maior 
brevidade; o 2º, encaminhando a relação dos 50 “marítimos” remetidos pelo 
arcebispo do Algarve, para que fossem empregados na forma de costume; o 3º, 
para que opinasse com brevidade sobre se deveria comprar ou fretar o bergantim 
que estava sendo examinado; o 4º, para que ele informasse sobre o requerimento 
de Joaquim Antônio de Azevedo, que pedia para ser admitido como carpinteiro 
de machado no Arsenal Real da Marinha; o 5º, para que se enviasse um iate do 
Arsenal, a fim de que fosse entregue um aviso ao comandante do brigue “Lebre”, 
que se achava navegando entre Vigo e Cabo da Roca. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 22. 
 

23-  1815, Janeiro, 10 – Março, 20, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz ao [negociante da 
praça de Lisboa], Francisco Antônio Ferreira, todos sobre as arrecadação de 
fundos para o pagamento do resgate dos cativos em Argel e a loteria que se faria 
em benefício de resgate e dos educandos do Colégio do Calvário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 23. 
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24-  1815, Janeiro, 10 – Março, 20, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (minutas) (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz ao [negociante da 
praça de Lisboa], Francisco Antônio Ferreira, todos sobre as arrecadação de 
fundos para o pagamento do resgate dos cativos em Argel e a loteria que se faria 
em benefício de resgate e dos educandos do Colégio do Calvário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 24. 
 

25-  1815, Janeiro, 10 – Novembro, 30, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (8) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João], aos lentes da Academia Real da Marinha, 
solicitando que fossem informados os requerimentos dos seguintes alunos, 
Manuel Barbosa de Amorim, Eduardo Soares de Sena, Francisco Isidoro Lino 
(em 2 avisos), Antônio Herculano Rodrigues, Anselmo José Carlos de Oliveira 
(em 3 avisos). 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 25. 
 

26-  1815, Janeiro, 11 – Abril, 24, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João], o 1º, ao capitão tenente e comandante da escuna de 
guerra “Conceição”, Antônio Pio dos Santos, para vigiar e acelerar o embarque 
das madeiras dos Pinhais de Leiria destinadas a construção da nau “D. João 
Príncipe Regente”; o 2º, para D. Joaquim da Câmara a fim de que procedesse 
recrutamento de marinheiros para o brigue “Lebre”; o 3º, para o comandante da 
fragata “Amazona” transportar à Ilha da Madeira, o seu novo governador, 
tenente-generalFlorêncio José Cordeiro de Melo; o 4º, para a Junta do Comércio, 
ordenando que se passasse a descontar contribuição extraordinária para a defesa, 
tanto nos ordenados, como nas pensões, mesadas e todos os mais vencimentos; o 
5º, para o [secretário dos Negócios Estrangeiros], visconde de Santarém, [D. 
Manuel Francisco de Barros e Sousa], a fim de que facilitasse, no Arsenal da 
Marinha, os objetos necessários para a obra do Paço da Ajuda.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 26. 
 

27-  1815, Janeiro, 30, [Lisboa]. 
AVISO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e 
governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe 
regente [D. João] ao [presidente da Junta de Saúde Pública], marquês de Tancos, 
[D. Duarte Manuel de Meneses e Noronha], para que examinasse o requerimento 
do diretor do Real Teatro de São Carlos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 27. 
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28-  �1815, Janeiro, 31 – Dezembro, 5, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] ao [juiz da Visita do Ouro], desembargador Pedro 
Duarte da Silva, o 1º, para que examinasse o conteúdo do requerimento do 
contra mestre do navio “Nossa Senhora da Paz Rosália”, recém chegado da 
Índia, Manuel Antônio dos Santos, solicitando-se que mantivesse preso o mesmo 
contra mestre; o 2º, para que, tendo cessado a peste que motivara a suspensão do 
guarda-mor da Saúde Pública, Antônio Joaquim Francisco de Paula, fosse ele 
reconduzisse às suas funções; o 3º, para que atendesse o pedido do proprietário 
do mencionado navio, Manuel dos Santos Franco, ordenando a sua soltura; o 4º, 
para que, atendendo ao pedido da Casa Viúva Batista & Filhos, consignatária do 
brigue “Flor da Amizade”, vindo da Bahia, libertasse o seu mestre Joaquim 
Inácio Ribeiro, acusado de trazer o padre José Teixeira Tembres, sem passaporte 
do governo daquela capitania; o 5º, para que mandasse libertar a Luís Gomes, 
que se achava preso por ter vindo do Pará sem passaporte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 28. 
 

29-  1815, Fevereiro, 1º, [Lisboa]. 
AVISO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e 
governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe 
regente [D. João] ao provedor e deputados da Companhia das Vinhas do Alto 
Douro para que mandassem imediatamente as informações solicitadas sobre o 
requerimento de Agostinho Peixoto da Silva. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 29. 
 

30-  1815, Fevereiro, 5 – Abril, 11, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] ao capitão da fragata “Amazona”, Manuel de 
Vasconcelos Pereira de Melo, o 1º, autorizando a concessão da passagem a João 
José Bitencourt, a bordo daquela fragata; o 2º, o 3º, o 4º e o 5º, todos no sentido de 
que conduzisse à Ilha da Madeira, na sua fragata, respectivamente ao ajudante 
de ordens daquele governo, José Caetano César de Freitas; ao oficial do Erário 
daquela ilha, João Nepomuceno de Oliveira; ao ajudante da praça da mesma ilha, 
Alexandre Teles de Meneses e o seu criado, Antônio Calvo e a Valentim Pedro da 
França Bitencourt e a Rafael Laurensano Bossi. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 30. 
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31-  1815, Fevereiro, 17 – Maio, 11, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] ao [intendente dos Armazéns da Guiné, Índia e 
Armadas] Antônio Félix da Fonseca, o 1º, para que o Arsenal Real da Marinha 
prestasse todo o auxílio ao conserto do brigue “Calipso”; o 2º, para que se 
manifestasse sobre o requerimento de João Antônio Xavier; o 3º, para que se 
fornecesse todo o necessário para a saída da corveta “Aurora”; o 4º, para que se 
informasse sobre o requerimento do soldado do batalhão de artífices 
engenheiros, Francisco José; o 5º, para que se fornecesse mantimentos 
sobressalentes necessários para 3 meses de viagem ao brigue “Lebre”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 31. 
 

32-  1815, Fevereiro, 25 – Dezembro, 15, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (minutas) (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz aos lentes da 
Academia Real da Marinha, sendo o 3º, aos lentes da Real Academia da cidade 
do Porto; o 1º, para que o lente da aula assistida por João Caetano de Bulhões 
Leote o chamasse às lições e se manifestasse sobre ele; o 2º, para que José Ricardo 
Pacheco, Bartolomeu da Nóbrega Baldaque e José Maria de Abreu Castelo 
Branco fossem admitidos à matrícula naquela academia; o 3º, para que se 
manifestassem sobre o requerimento de Cristóvão Pinto Barreiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 32. 
 

33-  1815, Março, 9, [Lisboa]. 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e 
governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz ao capitão da fragata 
“Amazona”, Manuel de Vasconcelos Pereira de Melo, sobre a entrega dos réus 
que havia trazido da Ilha da Madeira às autoridades das Varas do Crime.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 33. 
 

34-  1815, Março, 15 – Novembro, 20, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (minutas) (4) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz ao capitão ajudante 
da Torre de Belém, José Rebelo Palhares, o 1º, para que não se opusesse à saída 
do navio francês ““Mercúrio””, do mestre João Brousse; o 2º, para que 
embaraçasse a saída do caíque espanhol Virgem das Dores que havia avariado o 
iate “Nossa Senhora da Soledade”, enquanto ele não fosse liberado pelo 
encarregado da Polícia do Porto, capitão tenente José Maria de Campos; o 3º, 
para que liberasse a saída do caíque “Caçador” para o Algarve, levando o 
tenente do regimento de artilharia Joaquim Felipe, o qual deveria pagar o devido 
frete; o 4º, para que permitisse a saída do navio inglês “Britain”, já que, tendo seu 
capitão Griffith apresentado as desculpas de estilo, não mais vigorava o pedido 
de embaraço que lhe tinha sido dirigido anteriormente.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 34. 
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35-  �1815, Março, 31 – Abril, 12, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] ao [delegado do Superintendente Geral dos 
Contrabandos], capitão-de-fragata Teodoro José Laurentino, o 1º e o 3º, sobre o 
requerimento dos proprietários da galera “Vigilância”, Francisco Xavier da Maia 
e Antônio Gerard, que seguiria viagem para a costa do Malabar, no qual 
solicitavam que fosse dispensada de lebar degredados para Moçambique e para 
Goa; o 2º, para que se pagasse a tripulação da corveta “Aurora”, antes de sua 
partida; o 4º, sobre os empréstimos feitos para o resgate dos portugueses, que se 
achavam cativos em Argel; o 5º, para que pusesse à disposição do juiz dos 
degredados a francesa Elisa Rouge, condenada a degredo de 5 anos no Pará.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 35. 
 

36-  �1815, Abril, 2 – 15, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (minutas) (4) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz o 1º e o 2º, ao 
comandante da corveta Aurora, Joaquim Gomes da Silva Vilar, para que deixasse 
a barra logo que o tempo o permitisse e que se dirigisse ao Rio de Janeiro com a 
finalidade de entregar despachos e oficios, procurando, no caminho, certificar-se 
se o príncipe regente [D. João] ainda se achava naquela cidade, não tendo ainda 
embarcado para Portugal [como era provável]; o 3º, ao bispo vigário apostólico 
do Funchal sobre as munições levadas pela fragata “Amazona” para a defesa da 
Ilha da Madeira; o 4º, para Caetano Pinto de Miranda Montenegro remetendo 
um ofício a ser enviado para a corte no Rio de Janeiro, na primeira ocasião que 
fosse possível. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 36. 
 

37-  
 

1815, Abril, 3 – Novembro, 19, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (minutas) (4) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz ao [intendente dos 
Armazéns da Guiné, Índia e Armadas] Antônio Félix da Fonseca, o 1º e o 2º, 
comunicando estarem expedidas ordens ao físico mor para que completasse, 
respectivamente, a botica da fragata “Amazona” e a do bergantim “Lebre”; o 3º, 
para que se fizessem ofícios, respondendo aos recebidos pela fragata Príncipe D. 
Pedro e que se informasse que as fragatas “Tritão” e “Vênus” não estavam em 
condição de servir, nem poderiam ser recuperadas a curto prazo, como já 
reconhecera o chefe de divisão, Rodrigo [José Ferreira] Lobo; o 4º, encaminhando 
a restituição do fardamento da brigada que viera para amostra.   
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 37. 
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38-  1815, Abril, 9, [Lisboa]. 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e 
governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz ao [juiz da Visita do Ouro], 
desembargador Pedro Duarte da Silva, para que não tomasse nenhuma atitude a 
respeito do capitão ou de qualquer pessoa relacionada com o navio “Ave Maria”, 
do proprietário Joaquim José Pedro, enquanto não se decidisse o negócio a ser 
realizado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 38. 
 

39-  1815, Abril, 13 – 25 [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (4) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] ao [brigadeiro comandante do quartel à Boavista], 
José Jacinto Ferreira Picão, o 1º, para que fornecesse o destacamento necessário 
ao brigue “Lebre”; o 2º, para que informasse sobre o requerimento de Margarida 
da Conceição Mafra; o 3º, sobre o requerimento de José Celestino da Silva; o 4º, 
consentindo na prorrogação da licença do sargento da Brigada Real da Marinha, 
José Ezequiel da Costa Ricce. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 39. 
 

40-  �1815, Abril, 13 – Maio, 13, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João], o 1º, para que o [auditor da Marinha], Miguel 
Joaquim Caldeira de Pina Castelbranco, tratasse do recrutamento necessário para 
a equipagem do brigue “Lebre”; o 2º, para o [delegado do Superintendente Geral 
dos Contrabandos], capitão-de-fragata Teodoro José Laurentino e o 3º, para o 
[intendente dos Armazéns da Guiné, Índia e Armadas] Antônio Félix da Fonseca, 
ambos, dispensando o navio “Fénix” de levar degredados para o Rio de Janeiro, 
e sim que transportasse uns presos que haviam chegado do Pará na charrua 
“Princesa da Beira” e que estavam na galé do Arsenal; o 4º, para o capitão-de-
fragata comandante do brigue “Lebre”, Antônio Maria Furtado de Castro, sobre 
o requerimento do proprietário e caixa do navio Nossa Senhora da Luz, José 
Huet, ordenando-lhe que entregasse os marinheiros de sua fragata Antônio José, 
Joaquim Antônio Coutinho e Bernardino José a fim de irem para aquele navio; o 
5º, para que se concedesse liberdade ao preso na galé do Arsenal Real da 
Marinha, capitão de navios da praça, Antônio do Espírito Santo, que havia 
insultado com palavras ao tenente da guarnição da barca “Canhoneira”, João 
Francisco da Fonseca. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 40. 
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41-  �1815, Abril, 13 – Junho, 21 [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] ao [conselheiro do Conselho do Almirantado e 
inspetor da Real Cordoaria da Junqueira], Pedro de Mendonça de Moura, o 1º e o 
2º, para que o Conselho do Almirantado, de acordo com a Junta da Real Fazenda 
da Marinha, tratasse de armar e aprontar para sair, respectivamente, o brigue 
“Lebre” e a fragata “Pérola”, com os devidos mantimentos para 2 meses; o 3º, a 
respeito da nomeação do chefe de divisão, Rodrigo José Ferreira Lobo para 
comandar a expedição que partiria para o Rio Grande do Sul; o 4º, para que se 
pagassem guias de passagem de alguns soldados embarcados na fragata 
“Pérola” e “Amazona” para a nau “Vasco da Gama” e fragata “Fénix”; o 5º, sobre 
o consentimento de que o chefe de divisão, Rodrigo José Ferreira Lobo poderia 
escolher dos oficiais da Real Armada que integrariam a expedição que iria 
comandar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 41. 
 

42-  1815, Abril, 24 – Dezembro, 6 [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (6) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] ao Conselho do Almirantado, o 1º, para que a Junta 
da Fazenda da Marinha tomasse providências no sentido da fragata “Amazona” 
e do brigue “Lebre” passarem imediatamente a vigiar a costa, desde Vigo até o 
cabo da Roca; o 2º, para que se fornecesse mantimentos, não mais para mês e 
meio, e sim para 3 meses, ao brigue “Lebre”; o 3º (na mesma folha do 2º), para 
que se fornecesse mantimentos para 3 meses, no lugar de 2, para a fragata 
“Pérola”; o 4º, para que se interpelasse [o comandante da] fragata “Pérola” sobre 
a razão de não ter fundeado ainda, conforme lhe fora determinado, defronte da 
Torre de Belém; o 5º, que se aprontasse imediatamente o correio marítimo 
““Mercúrio”” para que seguisse viagem; o 6º, encaminhando a carta patente da 
promoção para 1º do 2ª tenente da Armada Real, Luís Barroso Pereira, para os 
assentamentos de estilo e que depois, ela lhe fosse restituída. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 42. 
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43-  �1815, Abril, 28 – Setembro, 5 [Lisboa]. 
AVISOS (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. João] ao 
brigadeiro comandante do quartel à Boavista, José Jacinto Ferreira Picão, o 1º, 
permitindo que José Celestino da Silva, sentasse praça na Brigada Real da 
Marinha; o 2º, para que informasse sobre o requerimento do soldado da Brigada 
Real da Marinha, Joaquim Luís; o 3º, para que informasse sobre o requerimento 
do soldado da Brigada Real da Marinha, Francisco de Sales e Medeiros; o 4º, que 
se concedesse baixa ao anspeçado da 1ª Companhia do comando do destinatário, 
Francisco Joaquim Avelar Machado; o 5º, para que se concedesse licença para ir a 
Pernambuco ao alferes da Brigada Real da Marinha, Segefredo José Lemos da 
Silva.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 43. 
 

44-  1815, Abril, 30 – Dezembro, 31, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (minutas) (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz ao [inspetor interino 
do Arsenal Real da Marinha], Carlos May, o 1º, solicitando que passasse as 
ordens necessárias para o empréstimo do escaler de uso do signatário à 
Irmandade de Nossa Senhora da Arrábida; o 2º, ordenando que pussesse um 
escaler de uso do Arsenal Real da Marinha à disposição do médico de Santarém, 
doutor Gonzaga, para o conduzir de Lisboa àquela vila; o 3º, afirmando que uma 
charrua, o navio “Ásia”, o navio Caridade e mais 3 navios estrangeiros seriam 
suficientes para o transporte da 1ª Brigada dos Voluntários Reais, ficando o navio 
“Fénix”, para a 2ª Brigada. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 44. 
 

45-  1815, Maio, 3 – 31, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] ao provedor da Casa da Índia, José Maria de 
Almada Castro Noronha Lobo, o 1º, no sentido de que o Consulado de Saída 
permitisse a Henrique Teixeira de Sampaio o embarque de peças de artilharia 
para armamento do navio “Bragança” que se destinava à China; o 2º, para que a 
Casa da Índia recebesse do Arsenal Real do Exército os fardamentos para serem 
fornecidos aos degredados, pedidos pelo capitão tenente Teodoro José 
Laurentino. AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 45. 
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46-  �1815, Maio, 6 - 27, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] ao vice-almirante do Conselho do Almirantado e do 
Conselho do príncipe regente [D. João], Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, para 
que ele ordenasse à Real Junta da Marinha, que: o 1º, concedesse licença sem 
vencimentos, a fim de que fosse ao Rio de Janeiro, ao 3º escriturário da 
Contadoria da Marinha, João Jacinto de Macedo; o 2º, mandasse reparar e por em 
estado de poder viajar o correio marítimo “Mercúrio”; o 3º, emitisse consulta 
sobre o requerimento de João Batista Vilete; o 4º, emitisse ordens no sentido do 
conserto do mastro do telégrafo da Rocha do Pragal e fossem fornecidas as 
enxárcias, galhardetes e bandeiras necessárias; o 5º, mandasse embarcar 
mantimentos para um mês e meio no brigue “Lebre”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 46. 
 

47-  �1815, Maio, 7 - 17, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (minutas) (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, ao inspetor interino 
do Arsenal Real da Marinha, Carlos May,  o 1º, ordenando que aprontasse um 
escaler que conduzisse de Aldeia Galega até Lisboa, a família do inglês Mr. Ellis, 
vinda da Espanha; o 2º, solicitando-lhe que emprestasse algumas bandeiras 
portuguesas e britânicas ao embaixador inglês em Portugal, Mr. Canning; o 3º, 
sobre o envio de marinheiros do Algarve para trabalharem naquele arsenal; o 4º, 
ordenando que se apressasse os consertos no bergantim ““Mercúrio”” que 
tinham sido apontados no termo de vistoria, a fim de que pudessem logo partir 
para o Rio de Janeiro; o 5º, solicitando a entrega de 2 avisos ao comandante do 
brigue “Lebre” [Antônio Maria Furtado de Mendonça]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 47. 
 

48-  1815, Maio, 11-26, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] ao comandante do brigue “Lebre”, Antônio Maria 
Furtado de Mendonça, o 1º, para que se recolhesse imediatamente ao porto [de 
Lisboa]; o 2º, para que ancorasse imediatamente defronte ao Arsenal Real da 
Marinha a fim de receber os mantimentos para 3 meses. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 48. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

49-  1815, Maio, 13 - 23, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (4) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] a Miguel Joaquim Caldeira de Pena Castelo Branco, 
o 1º, para que informasse sobre o requerimento do preso para marujo na charrua 
“Princesa da Beira”, Antônio Manuel; o 2º, para que apressasse o recrutamento 
de equipagem para a fragata “Pérola”; o 3º (na mesma folha do 2º), para que 
providenciasse o necessário para que o Real Corpo da Brigada da Marinha fosse 
servir na fragata “Pérola”; o 4º, para que opinasse sobre o conteúdo da nota de 
autoria do cônsul geral dos Estados Unidos da América. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 49. 
 

50-  �1815, Maio, 24 – Junho, 24. 
AVISOS (minutas) (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] o 1º, a Manuel Antônio da Fonseca Gouveia 
solicitando a informação, que já lhe havia sido pedida, sobre um requerimento 
dos proprietários e mestres das embarcações costeiras da cidade do Porto; o 2º, a 
João de Matos e Vasconcelos Barbosa de Magalhães sobre o pedido da Casa 
Viúva Batista & Filhos, consignatária do brigue Flor da Amizade, vindo da Bahia, 
libertasse o seu mestre Joaquim Inácio Ribeiro, acusado de trazer o padre José 
Teixeira Tembres, sem passaporte do governo daquela capitania. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 50. 
 

51-  1815, Maio, - 24 – Agosto, 18, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (minutas) (7), do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz sendo o 1º, a João 
Vitor Jorge e os demais ao [inspetor interino do Arsenal Real da Marinha], Carlos 
May,  o 1º, sobre combinar seu serviço com o da Saúde Pública, por ocasião da 
entrada de qualquer navio no porto [de Lisboa], como já o fazia o capitão de 
fragata Antônio Pio dos Santos; o 2º e o 3º, sobre a ordem de que o brigue/correio 
marítimo “Mercúrio” e os 2 iates deveriam encontrar o brigue “Lebre”; o 4º e o 
5º, sobre o pedido do embaixador da Inglaterra [em Portugal], Mr. Canning, de 
empréstimo de toldos e barracas do Arsenal [Real da Marinha] para o baile de 
São Carlos; o 6º, para que pusesse à disposição da viscondessa de Vila Nova de 
Souto d´El Rei, o escaler para a conduzir á Vila Nova da Rainha;  o 7º, mandando 
que aprontasse o escaler de uso do signatário para que o [embaixador da 
Inglaterra em Portugal], Mr. Canning, conduzisse a sua família até Vila Nova. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 51. 
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52-  �1815, Maio, 25 - Outubro, 24, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] ao brigadeiro comandante do quartel à Boavista, 
José Jacinto Ferreira Picão, o 1º, para que o Corpo da Brigada Real da Marinha 
fizesse as honras funerais competentes com a graduação do falecido capitão de 
mar e guerra Francisco Manuel Berardo de Melo Castro e Mendonça, por ocasião 
de seu funeral; o 2º, para que cumprisse a portaria pela qual se concedia o perdão 
do crime de deserção ao soldado do Destacamento da Brigada Real da Marinha, 
Joaquim Luís; o 3º, para que se fizesse as honras fúnebres compatíveis ao 2º 
tenente da Brigada Real da Marinha do Destacamento do Rio de Janeiro, que se 
achava de licença no Reino, Aniceto Maria d´Eça Figueiró da Gama Lobo; o 4º, 
para que informasse sobre o requerimento do 2º tenente do corpo comandado 
pelo destinatário, Luís Fortunato de Almeida; o 5º, para que se atendesse o 
pedido do comandante do forte de São Paulo, tenente-coronel Francisco Caetano 
Freire de Andrade, pondo à sua disposição 6 soldos da Brigada para serem 
empregados na limpeza e arranjo da artilharia daquele forte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 52. 
 

53-  �1815, Maio, 27-29, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (minutas) (4) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, ao comandante do 
brigue “Lebre”, Antônio Maria Furtado de Mendonça, o 1º, ordenando que, logo 
que tivesse recebido os mantimentos, deveria zarpar e, na altura do cabo da 
Roca, abrir a carta de prego, que seguia junto ao ofício; o 2º (na mesma folha do 
1º), ordenando que 24 horas depois que cruzasse o cabo da Roca, fundeasse na 
baía de Cascais, onde ficaria esperando receber novas ordens; o 3º, para que 
recebesse a bordo o portador, secretário da legação de Portugal em Madri, 
Joaquim Severino Gomes, e a seu criado e, logo que estivesse de “cabos a fora”, 
abriria a carta de prego, com novas ordens; o 4º (na mesma folha do 3º), dando 
instruções para conduzir o referido secretário ao Rio de Janeiro, para onde 
deveria dirigir-se e, se tivesse problerma de falta de mantimentos, que aportasse 
na Ilha da Madeira ou outro porto português, porém, sem dilatar-se por muito 
tempo.      
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 53. 
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54-  �1815, Maio, 27 – Novembro, 7, [Lisboa]. 
CARTAS (minutas) (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz e demais 
governadores do Reino, marquês de Borba [Fernando Maria de Sousa Coutinho 
Castelo Branco e Meneses] e Principal de Sousa ao príncipe regente [D. João], a 
1ª, sobre o aviso que fora mandado ao [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra], D. Antônio de Araújo de Azevedo, a respeito do envio de 
tropas do Reino para o Brasil; a 2ª, sobre o pedido de aumento de ordenado do 
administrador dos Reais Pinhais dos Medos, Francisco de Paula Borges Barbosa; 
a 3ª, sobre os pagamentos pretendidos pelo capitão tenente das Armada Real, 
Martinho José Ferreira Lobo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 54. 
 

55-  �1815, Junho, 1 - 24, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] ao vice-almirante do Conselho do Almirantado e do 
Conselho do príncipe regente [D. João], Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, para 
que ele ordenasse à Real Junta da Marinha, o 1º, que passasse a competente 
ordem para o assento requerido pelo capitão da Brigada Real da Marinha, 
Vitorino Joaquim Caldeira; o 2º, que fosse consultado o requerimento do 1º 
tenente da Armada Real, Joaquim José Pereira; o 3º, para que se fizessem os 
devidos arranjos na charrua “São João Magnânimo” para o transporte de tropas 
para a América; o 4º, para que o calafate do correio marítimo “Mercúrio”, 
Antônio Gonçalves Portela, fosse substituído naquela função; o 5º, que recebesse 
o requerimento de Francisco José, que pedia o pagamento que lhe era devido 
pelo tempo em que serviu nas pontes militares. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 55. 
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56-  1815, Junho, 3-21, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (8) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] ao [inspetor interino do Arsenal Real da Marinha], 
Carlos May, o 1º, para que examinasse os documentos dos 2 presos para o 
serviço das embarcações da Coroa, que se achavam a bordo da fragata “Pérola”, 
Jacob Mone e José Antônio, a fim de que fosse averiguado se eram mesmo 
americanos; o 2º, para que aprontasse o escaler de uso do signatário para o 
marquês de Campo Maior, mandando perguntar-lhe qual o lugar para onde 
deveria dirigir-se; o 3º, para que informasse sobre o requerimento do calafate do 
correio marítimo “Mercúrio”, Antônio Gonçalves Portela; o 4º, para que 
informasse sobre os requerimentos do oficial de calafate, Libanio José Monteiro e 
de Sebastião José, da vila de Olhão; o 5º, que mandasse desembarcar e prender 
na prisão da galé, o marinheiro, vindo de Faro a bordo de um caíque, Francisco 
Pernambucano; o 6º, para que se responsabilizassem por uma barca canhoeira 
trazida pela fragata de guerra inglesa Aguia; o 7º, para que mandasse consertar a 
barca da comporta pertencente à Princesa [...]; o 8º, para que levasse á Vila Nova 
o [embaixador da Inglaterra em Portugal], Mr. Canning, no escaler de uso do 
signatário, perguntando-lhe o lugar e hora onde o deveria buscar, para retornar à 
Lisboa.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 56. 
 

57-  �1815, Junho, 15 - Dezembro, 7, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (4) (minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz aos [governadores do Reino], o 1º e o 3º, ao 
Principal de Sousa, um, informando sobre a chegada da fragata de guerra 
“Príncipe D. Pedro”, vinda do Rio de Janeiro, trazendo o chefe de divisão 
Rodrigo José Ferreira Lopes, outros oficiais e alguns papagaios; outro, sobre a 
troca do dia de “sessão do governo”, de sexta-feira para sábado, em decorrência 
da chegada do navio “Fénix”, que trazia [do Rio de Janeiro], despachos da Corte; 
o 2º e o 4º, ao marquês de Borba, [Fernando Maria de Sousa Coutinho Castelo 
Branco e Meneses], um, relativo ao pagamento de armamento; outro, enviando-
lhe consultas da Real Junta do Comércio, algumas delas relativas à expedição de 
tropas para o Rio de Janeiro, advertia-o que havia pressa, caso necessitasse dar 
alguma opinião a respeito, a fim de que as ordens fossem expedidas a tempo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 57. 
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58-  1815, Junho, 19-22, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (4) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João], o 1º e o 2º, à Junta da Fazenda da Marinha, um, 
relativas ao transporte e venda de artigos nos estados da América; outro, para 
que opinasse sobre o requerimento de Nuno Freire de Andrade e Castro; o 3º, ao 
intendente geral da Polícia, [Joaquim Gomes da Silva Belfort], para que 
informasse sobre a informação do [juiz da Visita do Ouro], desembargador Pedro 
Duarte da Silva, e sobre o requerimento do capitão do brigue “Flor da Amizade”, 
Joaquim Inácio Ribeiro, a respeito de ter trazido o passageiro clérigo que se 
achava preso; o 4º, ao Principal de Castro para que ordenasse ao tesoureiro geral 
da Junta da Bula da Cruzada a fim de fosse paga, ao Real Hospicio dos 
Missionários Barbadinhos Italianos, a importância relativa aos viáticos 
concedidos aos missionários que fossem para o Ultramar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 58. 
 

59-  1815, Junho, 21 – Julho, 11, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (8) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João] ao brigadeiro comandante do quartel à Boavista, José Jacinto Ferreira Picão, 
o 1º, para que informasse sobre o requerimento do soldado do destacamento sob 
o comando do destinatário, Joaquim Luís; o 2º, para que apresentasse ao general 
Carlos Frederico Lecor um sargento e 2 cabos da Brigada Real da Marinha, a fim 
de serem empregados por ele no Corpo, por ele comandado, dos Voluntários 
Reais do Príncipe; o 3º, para que o soldado da Brigada Real da Marinha, Manuel 
de Gouveia, fosse dispensado de embarque, por se achar servindo no seu ofício 
na Academia Real das Ciências; o 4º, sobre a concessão de licença, para ir a 
Campo Maior, ao soldado nobre do corpo sob seu comando, D. Luís de 
Carvalho; o 5º, para que opinasse sobre o requerimento do soldado do 
Destacamento da Brigada Real da Marinha, José Bernardo de Carvalho; o 6º, para 
que prorrogasse por mais 3 meses a licença para efeitos de frequentar estudos do 
voluntário do Destacamento da Brigada Real da Marinha, Rodrigo de Sousa da 
Silva Pontes; o 7º, para que informasse sobre o requerimento do anspeçada da 1a. 
Companhia da Brigada Real da Marinha, Francisco Joaquim Avelino; o 8º, para 
que concedesse licença pelo tempo necessário ao restabelecimento de sua saúde 
ao anspeçada da 1a. Companhia da Brigada Real da Marinha, Antônio José das 
Neves. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 59. 
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60-  1815, Junho, 21 – Dezembro, 10, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (minutas) (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz ao ao capitão-de-fragata, comandante da 
fragata “Princesa do Brasil”, Rodrigo José Ferreira Lobo, o 1º, sobre se passarem 
guias a alguns soldados da Brigada Real da Marinha embarcados nas fragatas 
“Pérola” e “Amazona” autorizando-os a irem para nau “Vasco da Gama” e 
fragata “Felix” e sobre os arranjos necessários á charrua “São João Magnânimo”, 
tratando ainda dos navios de comércio servirem na expedição que se preparava; 
o 2º, sobre a mesma questão dos navios do comércio; o 3º, sobre a partida da 
charrua “Princesa da Beira”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 60. 
 

61-  �1815, Junho, 22 – Dezembro, 4, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (7) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João] ao [delegado do Superintendente Geral dos Contrabandos], capitão-de-
fragata Teodoro José Laurentino, o 1º, a pedido do proprietário do navio 
“União”, Gonçalo de Lagos dos Reis, dispensando de transportar degredados, já 
que levava missionários; o 2º, sobre o mesmo assunto, relativamente ao navio 
“São João Batista”, cujo proprietário pedira o mesmo, já que levaria 1 religioso 
barbadinho italiano, prefeito da missão do Reino de Angola; o 3º, o mesmo 
assunto relativamente ao navio “Despique”; o 4º, para que informasse sobre o 
requerimento do preso na cadeia da Corte, condenado a degredo perpétuo em 
Angola, Francisco Maria Correia; o 5º, para que informasse sobre o requerimento 
da mulher de José Ramos, Mariana Bernarda; o 6º, para que informasse sobre o 
requerimento do preso na cadeia da cidade e sentenciado ao degredo em Angola, 
João Pedro da Silva; o 7º, para que atendesse o pedido do réu condenado ao 
degredo no Ultramar, Manuel José dos Santos, no sentido de se conservar na 
prisáo onde se achava.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 61. 
 

62-  1815, Junho, 23, [Lisboa]. 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Miguel Pereira Forjaz ao [do Conselho do Almirantado e inspetor da Real 
Cordoaria da Junqueira], Pedro de Mendonça de Moura, sobre as salvas que se 
deveriam fazer no dia seguinte, não obstante ter-se deixado de expedir ordens 
daquela secretaria sobre esse assunto.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 62. 
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63-  �1815, Junho, 23 – Outubro, 28 [Lisboa]. 
PASSAPORTES (6) (5 são minutas; o 3º, é original) concedidos pelo [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjas, o 1º, ao 
cidadão genovês José Antônio Orcese para viajar de Lisboa a Pernambuco; o 2º, 
aos 2 religiosos barbadinhos italianos que se destinavam ao Reino de Angola 
para irem para o Rio de Janeiro, um deles como capelão, já que o capelão do 
navio São João Batista, no qual viajariam, adoecera e ele iria substituí-lo; o 3º, ao 
religioso barbadinho italiano, frei Zenobio de Florença, prefeito da missão de 
Angola que ia para o Rio de Janeiro; o 4º, à viúva do comendador José Pinheiro 
Salgado, Mariana Jacinta Rego Salgado, que se dirigia ao Rio de Janeiro; o 5º, a 
João de Freitas que ia para a Ilha da Madeira; o 6º, para que não se pusesse 
obstáculo ao desembarque de José Lúcio da Costa que chegara a Lisboa a bordo 
do navio Santiago Maior. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 63. 
 

64-  �1815, Julho, 1º – Agosto, 7, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (4) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João], o 1º, a João Austin, para que informasse sobre o requerimento dos 
contratadores gerais do tabaco e saboarias do Reino; o 2º, ao corregedor do bairro 
de Belém para que fizesse logo a visita de costume ao iate “Netuno”, que chegara 
da cidade do Porto, trazendo pólvora; o 3º, ao [desembargador encarregado 
interinamente da Visita do Ouro], José [Vicente Caldeira de] Casal Ribeiro 
solicitando seu parecer sobre o requerimento do consignatário do navio São 
Manuel Augusto, José da Silva Ribeiro, vindo da Bahia e com destino a Gibraltar; 
o 4º, ao físico-mor da Armada Real, Inácio Xavier da Silva, para que informasse 
sobre o requerimento do 1º cirurgião, embarcado na fragata “Amazona”.   
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 64. 
 

65-  [ant. 1815, Julho, 3] 
INFORMAÇÃO (fragmento) relativa às ordens que o Almirantado deveria dar à 
fragata “Pérola” para que passasse em revista os navios nacionais que saíssem e 
que, encontrando em algum deles, marujos e grumetes que excedessem o 
número competente às respectivas tripulações, os retirasse e os remetesse para os 
navios armados da Coroa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 65. 
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66-  �1815, Julho, 3-11, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João] ao desembargador João de Matos Vasconcelos Barbosa de Magalhães, o 1º, 
para que mandasse soltar o clérigo José Teixeira Tenebrez (?) que viera da Bahia 
a bordo do brigue “Flor da Amizade”; o 2º, para que informasse sobre a 
procedência das queixas apresentadas por diversos negociantes da praça de 
Lisboa, proprietários de navios e embarcações portuguesas. 
Anex: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 66. 
 

67-  1815, Julho, 13 – Dezembro, 24, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (6) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João] ao capitão-de-fragata, comandante da fragata ““Princesa do Brasil””, 
Rodrigo José Ferreira Lobo, o 1º, para que se desse baixa ao espanhol João 
Manuel Pires, que se achava preso para marujo a bordo da nau “Vasco da 
Gama”; o 2º, para que se atendesse ao pedido do artista empregado na Real 
Fábrica da Cordoaria, Jacob Bernardo Haas, no sentido de que se aliviasse dos 
ferros a João Barth, que passara da prisão das galés do Arsenal para a mesma 
fábrica; o 3º, para que embarcasse na sua nau os 25 marinheiros remetidos do 
Porto, pelo iate Conceição de Matozinhos; o 4º, para que distribuísse pelas 
embarcações de guerra sob seu comando, os 15 marinheiros vindos do Porto pelo 
iate Mercador; o 5º, para que informasse sobre o requerimento de Bento Antônio 
de Andrade & Companhia; o 6º,para que informasse sobre o requerimento do 
caixa do navio Felix, José Álvares Branco, e declarasse qual o ajuste que, com ele 
se fizera e qual o número de oficiais que aquele navio podia levar.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 67. 
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68-  �1815, Julho, 15 – Setembro, 9 [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João] ao vice-almirante do Conselho do Almirantado e do Conselho do príncipe 
regente [D. João], Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, para que a Real Junta da 
Fazenda: pelo 1º, mandasse aprontar o escaler grande para a ida e vinda do cirio 
de Nossa Senhora do Rosário do Barreiro e providenciasse toldos, bandeiras e 
sinais; pelo 2º, enviasse cópia do cálculo feito da despesa com os gêneros para 
provimento das embarcações reais, que iriam na expedição de tropas para a 
América; pelo 3º, desse parecer sobre o requerimento do capitão-de-fragata da 
Armada Real, atual comandante da fragata “Pérola”, José Maria Monteiro; pelo 
4º, que se desse passagem para o Rio de Janeiro para a mulher do capitão-de-
fragata da Armada Real, Antônio Correia Manuel Torres de Aboim, Iria Teresa 
de [...] Lecibby, além de uma sua filha e uma criada; pelo 5º, que se desse 
sustento pela Real Fazenda, ao criado de João Antônio Godinho que iria para o 
Rio de Janeiro a bordo da fragata “Fénix”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 68. 
 

69-  �1815, Julho, 18 – Novembro, 2, [Lisboa]. 
AVISOS (6) (1 original e 5 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe 
regente [D. João] ao inspetor interino do Arsenal Real da Marinha, Carlos May, o 
1º (original), para que cedesse algumas tábuas de coberta das madeiras dos Reais 
Pinhais, além de latas e meias latas para as obras do Palácio da Ajuda; o 2º, para 
que se informasse sobre o requerimento de Ana Leocádia e se estudasse a 
possibilidade de ela e suas filhas serem transportadas para o Rio de Janeiro, a 
bordo do correio marítimo “Mercúrio”; o 3º, para que se conduzissem as barcas 
de água em cada preamar, uma ao Terreiro do Paço e outra ao Cais do Sodré; o 
4º, para que se cumprissem as ordens sobre as barcas de água; o 5º, remetendo o 
requerimento dos consignatários do navio português Piedade, Fritzgibow French 
& Duff, ordenando que se desse auxílio para salvar aquele navio; o 6º, para que 
se atendesse, pela Repartição das Obras Militares, as embarcações que haviam 
pedido madeira e mais artigos de que necessitavam.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 69. 
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70-  �1815, Julho, 21 – Setembro, 6, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] ao [intendente dos Armazéns da Guiné, Índia e 
Armadas] Antônio Félix da Fonseca, o 1º, que se entregasse ao mestre do navio 
Despique as macas e toneis necessários para sua viagem ao Rio de Janeiro; o 2º e 
o 3º, para que o contador daqueles armazéns, Antônio Teixeira Lobo, servisse na 
expedição dos negócios da Intendência durante o seu impedimento, em razão do 
falecimento de sua mulher; o 4º, para que se aprontasse as 220 garrafas de sumo 
de limão para preservativo da saúde dos Voluntários Reais do Príncipe e se 
informasse quanto de vinagre seria necessário, no caso de não ser suficiente 
aquela quantidade de limão; o 5º, para que informasse sobre o requerimento de 
Matias Antônio Rodrigues da Paz que pretendia um empréstimo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 70. 
 

71-  �1815, Julho, 26 – Setembro, 10, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (8) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João] ao capitão-de-fragata, comandante da fragata “Princesa do Brasil”, Rodrigo 
José Ferreira Lobo, o 1º, sobre a redução das guarnições da charrua “São João 
Magnânimo”, fragatas “Fénix” e “Príncipe D. Pedro”; o 2º, para que se pusesse 
em liberdade o grumete José Henriques Batalha que se achava na nau “Vasco da 
Gama” a fim de que voltasse à escuna “São José e São João”, a cuja tripulação 
pertencia; o 3º, para que se fizesse desembarcar do iate “Espírito Santo”, chegado 
da cidade do Porto, os indivíduos constantes da relação anexa, para serem 
distribuídos por outras embarcações; o 4º, para que informasse sobre o 
requerimento de Micalea Rosa; o 5º, para que ordenasse aos oficiais da Armada 
Real embarcados nos navios “Oceano” e “Princesa” e encarregados das tropas 
que vão a bordo, que eles não são e não podem intitular-se comandantes 
daquelas embarcações; o 6º, para que informasse sobre o requerimento do 
capitão-de-fragata da Armada Real, Antônio Pio dos Santos; o 7º, para que 
ordenasse a passagem do marujo João Manuel Gonçalves, de bordo da fragata 
“Pérola”, para bordo da nau “Vasco da Gama”; o 8º, sobre as instruções dadas 
aos oficiais da Armada Real, embarcados a bordo dos navios que seguem viagem 
para o Rio de Janeiro, esclarecendo-se as suas funções que lhes cabem. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 71. 
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72-  �1815, Julho, 31 – Setembro, 15, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (4) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João] ao capitão-de-mar-e-guerra comandante da fragata “Pérola”, José Maria 
Monteiro, o 1º, para que informasse quem tinha sido e por que um dos oficiais de 
sua fragata tinha estado a bordo do bergantim francês “L´Aimable Nathalie”; o 
2º, para que sua fragata acompanhasse até a saída da barra o comboio que iria 
com as tropas para o Rio de Janeiro, indo depois para a Ilha da Madeira, por 
Cabo Verde, onde entregaria ofícios e objetos do seu governador e capitão 
general, indo depois até Bissau; o 3º e o 4º, para que largasse juntamente com o 
navio “Oceano”, independentemente das outras embarcações que compunham a 
expedição que ia para a América. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 72. 
 

73-  1815, Agosto, 11 - 30, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João], o 1º, ao [auditor da Marinha], Miguel Joaquim Caldeira de Pina 
Castelbranco para que averiguasse a fuga de 2 indivíduos destinado a servir nas 
embarcações da Coroa, trazidos da cidade do Porto pelo iate “Boa União”, 
mestre Domingos José da Nova; o 2º, ao capitão ajudante da Torre de Belém, José 
Rebelo Palhares para que informasse sobre o requerimento do mestre do iate 
“Patrocínio”, Manuel da Costa Martins. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 73. 
 

74-  1815, Agosto, 23, [Lisboa]. 
AVISO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. João] ao 
[do Conselho do Almirantado e inspetor da Real Cordoaria da Junqueira], Pedro 
de Mendonça de Moura, para que, a propósito do requerimento dos 
proprietários dos navios “Princesa” e “Oceano” de que os oficiais da Marinha 
nomeados para aqueles navios estavam se portando como seus comandantes, o 
destinatário informasse o Conselho do Almirantado que aqueles oficiais só 
tinham mando naqueles navios no que tocasse à tropa por eles conduzida. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 74. 
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75-  1815, Agosto, 23 – Setembro, 6, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João] ao brigadeiro comandante do quartel à Boavista, José Jacinto Ferreira Picão, 
o 1º, para que se desse baixa ao soldado da 3ª companhia do destacamento sob 
seu comando, José Bernardo de Carvalho, contanto que quem ele oferecia para 
substituí-lo não estivesse sujeito a recrutamento, fosse capaz e se apresentasse 
pronto e fardado; o 2º, para que libertasse o preso capitão do corpo sob seu 
comando, Diniz Antônio de Matos; o 3º e o 5º, sobre a concessão da licença de 6 
meses pedida pelo soldado da Brigada Real da Marinha, Manuel Antônio; o 4º, 
para que informasse sobre o conteúdo do requerimento do soldado da 4ª 
Companhia do Destacamento sob seu comando, José Maria Ribeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 75. 
 

76-  1815, Agosto, 28, [Lisboa]. 
CARTA (minuta) dos governadores do Reino ao príncipe regente [D. João] 
solicitando que fosse examinado o requerimento do 2º tenente da Armada Real, 
Antônio José Pereira, que pedia pedia pagamento atrasado do seu ordenado de 
1807, justificando o pedido em razão das despesas que tinha para tratamento de 
saúde.    
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 76. 
 

77-  1815, Agosto, 28 – Setembro, 9 [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João] o 1º, ao auditor geral da Marinha para que 
informasse sobre o requerimento do preso a bordo da nau “Vasco da Gama”, 
Gonçalo Peres; o 2º, a Mateus Antônio para que se cumprisse o aviso passado ao 
inspetor interino do Arsenal Real da Marinha, Carlos May, sobre as barcas de 
água serem conduzidas em cada preamar, uma ao Terreiro do Paço e outra ao 
Cais do Sodré; o 3º, para o Auditor da Marinha [Miguel Joaquim Caldeira de 
Pina Castelbranco] para que informasse sobre o requerimento de José de 
Oliveira, filho do falecido contramestre da escuna “Providência”, João de Bastos.   
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 77. 
  

78-  �1815, Agosto, 29, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (minutas) (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz o 1º, ao [secretário de 
Estado do Reino] visconde de Santarém [D. Manuel Francisco de Barros e Sousa], 
comunicando estar pronto o passaporte do copeiro Jácomo da Rosa Banho, para 
que ele pudesse embarcar para o Rio de Janeiro, a bordo da fragata “Fénix”; o 2º, 
ao Principal de Sousa, a respeito das barcas de água e dos pedidos dos 
comandantes sobre a necessidade das embarcações receberem as suas aguadas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 78. 
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79-  1815, Agosto, 29 – Dezembro, 30, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (minutas) (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjas ao [intendente dos Armazéns da Guiné, 
Índia e Armadas] Antônio Félix da Fonseca, o 1º, sugerindo-lhe que tratasse 
diretamente com o chefe de divisão capitão-de-fragata, comandante da fragata 
“Princesa do Brasil”, Rodrigo José Ferreira Lobo, a questão do preparo mais 
conveniente para a durabilidade do sumo de limão a ser levado para os navios 
que iriam partir em breve; o 2º, sobre a melhora do pão a ser levado pelas 
embarcações que estavam a sair para o Rio de Janeiro, pois, o já apresentado, não 
era de boa qualidade; o 3º, sobre a discrepância entre o seu pedido de madeira 
para o forro da nau que se achava no estaleiro e a informação da compra de 333 
pranchas de carvalho de Hamburgo, vendidas por Joaquim dos Ramos, que há 2 
meses já tinham sido destinadas para a referida nau.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 79. 
 

80-  �1815, Agosto, 30 - Setembro, 13 [Lisboa]. 
OFÍCIOS (minutas) (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz o 1º, ao marques 
monteiro mor e o 2º, ao proprietário do navio Oceano, Jerônimo de Arantes, 
sobre as negociação para que este navio transportasse a tropa para o Rio de 
Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 80. 
 

81-  �1815, Agosto, 30 – Novembro, 29, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (6) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João] a Real Junta da Fazenda da Marinha, o 1º, para que se pagasse 2 meses de 
comedorias ao comandante e oficiais da fragata “Pérola”; o 2º, sobre a exigência 
da guia do escriturário da Contadoria da Marinha, Antônio Teixeira Lobo, para 
que pudessem desembarcar e serem baldeadas para as embarcações a que se 
destinavam, as pipas de vinho vindas da cidade do Porto para consumo naquelas 
embarcações da Real Coroa; o 3º, para que se concedesse passagem para o Rio de 
Janeiro para ir para a companhia de seu marido, o criado do [príncipe regente, D. 
João], João Antônio Condinho, a Ana Leocádia Condinho e às suas 5 filhas; o 4º e 
o 6º, sobre o requerimento de Joaquim Luís Orcese; o 5º, (na mesma folha do 4º) 
para que desse parecer sobre o requerimento de João Antônio Xavier.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 81. 
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82-  1815, Setembro, 7 – 13, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João] ao [intendente dos Armazéns da Guiné, Índia e Armadas] Antônio Félix da 
Fonseca, o 1º, para que se emprestasse o toldo requerido pelo procurador da 
Festa de Santa Bárbara para a realização da referida festa; o 2º, para que fosse 
concedido o mesmo pagamento e as mesmas vantagens da sua primeira viagem 
na fragata “Pérola”, ao 1º oficial piloto da Armada Real, Antônio Daniel Batista 
de Barros, quando a fosse pilotar na próxima saída. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 82. 
 

83-  1815, Setembro, 7 – Dezembro, 24, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (7) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João] ao [do Conselho do Almirantado e inspetor da Real Cordoaria da 
Junqueira], Pedro de Mendonça de Moura, o 1º, para que mandasse embarcar na 
fragata “Pérola”, o 1º oficial piloto da Armada Real, Antônio Daniel Batista de 
Barros; o 2º, para que corrigissem o erro de ter sido considerado ausente na 
escala de 1811, o 1º tenente da Armada Real, Custódio José da Silva Meneses, 
quando ele se achava na Inglaterra no serviço real, comandando a charrua São 
Carlos Augusto; o 3º, para que se dessem as ordens necessárias para contratar os 
pedreiros precisos para armar a lancha da fragata “Pérola”; o 4º, para que o 
capitão-de-fragata da Armada Real, Antônio Pio dos Santos passasse da nau 
“Vasco da Gama” para a fragata Príncipe D. Pedro; o 5º, para que se examinasse 
o ofício do chefe de divisão capitão-de-fragata, Rodrigo José Ferreira Lobo, 
companhado da comunicação que recebera do comandante da fragata 
“Amazona”; o 6º, para que se fizesse os devidos assentamentos sobre a 
transferência do capitão tenente Inácio Alberto de Oliveira, que passara do 
mesmo posto da Marinha de Goa para a de Lisboa; o 7º, que se concedesse 
licença de 2 meses ao auditor geral da Marinha, Miguel Joaquim Caldeira de Pina 
Castelbranco, e que fosse substituído pelo desembargador Manuel Policarpo da 
Guerra Quaresma. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 83. 
 

84-  1815, Setembro, 11, [Lisboa]. 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Miguel Pereira Forjaz ao capitão-de-mar-e-guerra comandante da fragata 
“Pérola”, José Maria Monteiro, para que auxiliasse copm as embarcações 
pequenas que levava na sua fragata ao governador e capitão general da Ilha de 
Cabo Verde, por onde passaria, conforme determinado por aviso de 7 daquele 
mês.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 84. 
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85-  1815, Outubro, 3, [Lisboa]. 
AVISO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. João] aos 
lentes da Academia Real da Marinha para que fosse dispensado da regência da 
cadeira do 2º ano, Francisco de Paula Travassos, pelo tempo que o mesmo 
desejasse. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 85. 
 

86-  1815, Outubro, 6 – Novembro, 30, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João] o 1º, ao juiz dos degredados, Bernardo Antônio da Mota e Silva, para que 
pusesse em liberdade a Perpétua Joaquina, perdoada de sua sentença de 
degredo; o 2º, ao capitão da fragata “Amazona”, Manuel de Vasconcelos Pereira 
de Melo para que prestasse auxílio quanto às amarras do navio americano John 
Hamilton, que se achava ancorado abaixo da Torre de Belém; o 3º, ao 
comandante da fragata “Pérola”, José Maria Monteiro, para que informasse sobre 
o requerimento do soldado da 1ª companhia da Brigada Real da Marinha, José 
Fernandes.   
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 86. 
 

87-  �1815, Outubro, 9 – Novembro, 6, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (minutas) (4) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz ao [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra], D. Antônio de Araújo de Azevedo, o 1º, para que 
opinasse sobre a pretensão do capitão engenheiro José Carlos de Figueiredo, que 
havia servido na cidade de Angra; o 2º, informando sobre as embarcações que 
tinham vindo do Rio de janeiro e as que iriam para lá, levando e trazendo 
despachos e comentando que algumas não tinham partido por falta de vento, 
informando ainda que a charrua “Príncipe da Beira” iria à Paraíba buscar 
madeira necessária para a construção da nau que se achava há muito tempo no 
estaleiro; o 3º, sobre as dificuldades com o transporte das tropas destinadas ao 
Rio de Janeiro e os seus esforços para satisfazer as ordens reais nesse sentido; o 
4º, sobre a partida, para o Rio de Janeiro, da charrua “Príncipe da Beira”, levando 
soldados de cavalo e de artilharia pertencentes ao Corpo dos Voluntários Reais 
do Príncipe, afirmando que essa mesma charrua traria madeira da Paraíba, na 
sua volta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 87. 
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88-  1815, Outubro, 17 - 26, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João] ao capitão tenente do Arsenal Real da Marinha, Antônio Joaquim de 
Oliveira, o 1º, para que informasse sobre o requerimento do contramestre da 
construção naval, José Félix Pinto; o 2º, para que informasse sobre o 
requerimento do 1º tenente da Armada Real, Joaquim José Pereira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 88. 
 

89-  �1815, Outubro, 21 – Dezembro, 11, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (7) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João] ao vice-almirante do Conselho do Almirantado e do Conselho do príncipe 
regente [D. João], Pedro de Mariz de Sousa Sarmento, o 1º, para que, no caso de 
mléstia do contador interino, quem deveria assinar o expediente da Contadoria 
da Marinha era o escriturário extranumerário José Nicolau de Massudos Pinto; o 
2º, para que se mandasse embarcar nos navios indicados pelo chefe de divisão 
capitão-de-fragata Rodrigo José Ferreira Lobo os mantimentos necessários para o 
soldados da Divisão dos Voluntários Reais do Príncipe que iam para o Rio de 
Janeiro; o 3º, para que se pagasse o devido ao capitão tenente da Armada Real, 
José Conrado Henriques Alves, que se licenciara por 2 anos para tratar dos 
interesses de sua casa; o 4º, para que se pagasse à marinhagem da fragata 
“Pérola”, o mesmo que se pagara a da fragata “Amazona”; o 5º, para que 
enviasse à presença real a consulta resultante do requerimento do 1ºtenente da 
Armada Real, Joaquim José Pessoa; o 8º, sobre o requerimento da condesssa de 
Oyenhausen que se propunha ela mesma a pagar os guardas que poria nos 
pinhais mencionados no mesmo requerimento; o 7º, para que se fizesse 
acomodações adequadas para os oficiais que a nau “Vasco da Gama” poderia 
levar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 89. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

90-  1815, Outubro, 25 – Dezembro, 2, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (minutas) (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz ao chefe de divisão capitão-de-fragata 
comandante da fragata “Pérola”, Rodrigo José Ferreira Lobo, o 1º, sobre o 
número de praças que o navio Comerciante poderia levar, além da sua 
tripulação; o 2º, sobre as ordens de desembarque ao comandante do 
destacamento que chegara de Cabo Verde pela fragata “Pérola”; o 3º, ordenando 
que não ultimasse ajustes com navios estrangeiros enquanto não lhe fosse 
comunicado o resultado das ordens expedidas pela Real Junta do Comércio; o 4º, 
autorizando a cumprir o despacho co Conselho do Almirantado a favor do 
espanhol Gonçalo Pires, pois não se tratava do homônimo que havia fugido da 
Brigada Real da Marinha; o 5º para que se relaxasse a prisão do grumete que se 
achava a bordo da fragata “Pérola”, João Antônio Peres, pois não se 
comprovaram os crimes de que era acusado, continuando assim, ele a servir, até 
segunda ordem. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 90. 
 

91-  �1815, Outubro, 30 – Novembro, 29, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (7) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João]  ao chefe de divisão capitão-de-fragata, comandante da fragata “Princesa 
do Brasil”, Rodrigo José Ferreira Lobo, o 1º, para que se aproveitasse a saída de 
navios para o Rio de Janeiro, neles embarcando alguns soldados da Divisão dos 
Voluntários Reais do Príncipe, conforme se tinha determinado ao tenente  
general Lecor; o 2º, para que informasse sobre o requerimento do ex-juiz do 
crime do bairro da Mouraria, José Inácio de Mendonça Furtado; o 3º, que se 
suspendesse o envio de Voluntários Reais do Príncipe pelo navio “Joaquim 
Guilherme”, uma vez que, segundo o seu proprietário, João Fletcher, ele não iria 
em direitura para o Rio de Janeiro e sim faria escala em Pernambuco; 4º, para que 
mandasse ao Arsenal Real do Exército, um oficial da Armada, dos que fossem 
para o Rio de Janeiro, a fim de que fosse verificar os volumes da artilharia da 
Divisão dos Voluntários Reais do Príncipe que deveriam embarcar; o 5º (na 
mesma folha do 4º), para que se providenciasem as obras requeridas pelo general 
Lecor para a charrua “Princesa”; o 6º, para que informasse sobre o requerimento 
de Januário Antônio de Passos; o 7º, para que entrasse em contato com o 
negociante Henrique Teixeira de Sampaio para obter mais navios que levassem 
mais 2.000 praças [para o Rio de Janeiro], além dos que deviam levar o nau, a 
charrua e os 3 navios: “Caridade”, “Sueco” e “Francês2; o 8º, sobre a condução 
daquelas tropas pelo navio “Fénix”, que se ajustasse o frete com o seu 
proprietário, que já oferecera para realizar esse transporte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 91. 
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92-  1815, Novembro, 3 - 17, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João] , o 1º, ao delegado (?) do físico mor do Reino, para que opinasse sobre o 
requerimento do 1º cirurgião da Armada Real, José Martins Dias, que havia sido 
preso sem a devida licença; o 2º, a João Manuel Guerreiro de Amorim, para que 
mandasse desembarcar sem embaraços os baús da família do governador e 
capitão general das Ilhas dos Açores, Aires Pinto de Sousa.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 92. 
 

93-  1815, Novembro, 19 – Dezembro, 13, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João] ao brigadeiro comandante do quartel à Boavista, José Jacinto Ferreira Picão, 
o 1º, para que mandasse se apresentar ao intendente dos armazéns da Guiné, 
Índia e Armadas, 3 soldados, um de grande, outro de média e outro de pequena 
estatura para servirem de modelo para a confecção do uniforme que se mandaria 
fazer para irem para a Corte do Rio de Janeiro; o 2º, para que fosse prorrogada a 
licença do sargento da Brigada Real da Marinha, José Ezequiel da Costa Ricce; o 
3º, para que mandasse assentar praça os irmãos Joaquim Duarte Mergeí e José 
Maria Mergeí.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 93. 
 

94-  �1815, Novembro, 22 – Dezembro, 25, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (minutas) (3) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, o 1º, sobre o aprestamento de um certo 
número de navios nacionais que pudessem comportar até 2.000 praças da 
expedição para a América, comandada pelo chefe de divisão capitão-de-fragata, 
comandante da fragata “Princesa do Brasil”, Rodrigo José Ferreira Lobo; o 2º, 
para Alexandre José Ferreira Castelo avisando que a conferência do governo 
seria na sexta-feira, e não sábado, em razão de já terem chegado os despachos da 
Corte do Rio de Janeiro pelo navio “Fénix”; o 3º, para José Alves Branco 
acusando o recebimento de uma memória sobre o navio “Fénix” e ordenando 
que a prontificação desse navio para a partida não deveria atrasar-se, embora o 
parecesse, uma vez que a aguada para o referido navio não havia ainda sido 
pedida. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 94. 
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95-  1815, Dezembro, 15 - 24, [Lisboa]. 
AVISOS (minutas) (3) do [governador do Reino e secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens 
do príncipe regente [D. João], o 1º, ao corregedor de Setúbal sobre o 
requerimento de Ângelo Bonich, que construíra um barracão em uma rua 
daquela vila para o recolhimento de um navio velho que comprara e pretendia 
desmanchar; o 2º, a João Sampaio Freire de Andrade a respeito da consulta da 
Real Junta de Comércio, que tratava do privilégio de alguns navios estrangeiros 
de serem fretados para conduzir tropas ao Rio de Janeiro; o 3º, ao 
[desembargador superintendente Geral dos Contrabandos], João Manuel 
Guerreiro de Amorim, para que facilitasse o carregamento do lastro no navio 
Comerciante e o descarregamento da madeira que ainda restava no navio 
“Fénix”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377, pasta 95. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 377-A (1816 – 1832) 
N.º de pastas descritas: 37 
 
Assuntos: Admissões, baixas, promoções e transferências de marinheiros e oficiais da 
Marinha; pedidos de benefícios e mercês por parte de viúvas e herdeiros de pessoal da 
Marinha ou da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar; pedido de perdão e de 
comutação de pena de condenados a degredo no Ultramar; preparo de gente e de 
embarcações para expedição dos Voluntários Reais para o Rio de Janeiro em 1815; mapas 
diários apresentados mensalmente identificando os nomes dos navios e de seus 
comandantes, entrados no porto de Lisboa, assinalando o porto de procedência, sua carga e o 
número de tripulantes e passageiros; mapas assinados pelo capitão comandante do Presídio 
da Cova da Moura, José Rodrigues da Silva, trazendo os destinos de degredo e número de 
sentenciados destinados a cada um deles; embarque e desembarque de cargas especiais 
destinadas a autoridades, nobre e seus familiares; uso do escaler da Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar por particulares, geralmente membros do governo ou nobres, e seus 
familiares, para deslocações próximas de Lisboa, pelo rio Tejo; recrutamento forçado de 
rapazes para a marinhagem e pedidos de estrangeiros que tinham sido recrutados para 
desembarcarem, uma vez que, por lei, não estavam obrigados a prestarem esse serviço.  
 

 
1-  [post. 1816] – [ant. 1818, Maio, 23]  

REQUERIMENTOS (2) ao rei [D. João VI], o 1º, do fidalgo da Casa Real 1º 
tenente da Armada Real, embarcado na nau Cabria, José Diogo Contador de 
Argote, solicitando que o caseiro que trabalhava para ele, José Dias, se achava 
com praça a bordo daquela nau, fosse dispensado, uma vez que não tinha 
nenhuma aptidão para a vida marítima; o 2º, do delegado geral do Reino Unido 
[Portugal e Brasil], José Pinheiro de Freitas Soares, solicitando que fosse 
ordenado ao Juizo da Alfândega da cidade do Porto que não permitisse a saída 
de nenhum navio para o Brasil, Ásia ou África sem que apresentasse certidão da 
visita das suas boticas. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 1. 
 

2-  �1817, Outubro, 17 
GUIA de autorização passada por D. José Maria de Noronha para que o portador 
dela pudesse receber 11 caixotes transportados pelo navio “Lusitano” a serem 
entregues ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar no Rio 
de Janeiro] conde de Arcos [D. Marcos de Noronha e Brito]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 2. 
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3-  [post. 1817, Maio, 14] - [ant. 1820] 
LEMBRETES (5) o 1º, informando haver seguido um comunicado à Junta do 
Comércio, ao administrador da Alfândega de Lisboa e ao provedor da Casa da 
Índia; o 2º, lembrando que era preciso passar-se um aviso relativo a tomadias; o 
3º, sobre abonar-se uma quantia ao conselheiro Pedro Luís da Cruz; o 4º, sobre 
requerimentos de soldados e ordens ao escrivão do almoxarifado; o 5º, sobre um 
ofício do [conde de Basto], José Antônio de Oliveira Leite de Barros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 3. 
 

4-  [post. 1817, Outubro, 18] - 1820, Agosto, 7, Rio de Janeiro 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João VI], o 1º, do médico efetivo da Real 
Câmara, José Maria Leite de Barros, solicitando que seu filho, Francisco Xavier 
Bomtempo, fosse admitido como oficial da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar; o 2º, de D. José Maria de Noronha solicitando receber o título de 
fidalgo; o 3º, do oficial alfaiate Felipe Antônio Pinto solicitando sua baixa de 
praça da 3ª Companhia do Corpo da Brigada Real da Marinha, já que necessitava 
exercer seu ofício para sustento da família; o 4º, do carvoeiro da companhia da 
descarga e carreto do carvão e carvoarias do Caes do Tejo da Boa Vista, 
Domingos Fernandes, solicitando sua baixa de praça da nau São Sebastião, pois 
não era marinheiro e sim carvoeiro, conforme atestado anexo. 
Anexo: certidão, lembrete, regimento (extrato), atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 4. 
 

5-  1818, Março, 9 – 1819, Março, 9, Lisboa, [Viana].  
OFÍCIOS (6) ao [governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, o 1º, do desembargador José 
Carlos Barreto informando que o cirurgião Gregório José Duarte já podia ser 
promovido a 1º cirurgião da nau “Vasco da Gama”; o 2º, de sua prima Leonor 
solicitando a libertação de João Gonçalves, que fora preso para ser marujo; o 3º, 
do espanhol Manuel de Lardicabal y Motoya solicitando que fosse dada baixa ao 
espanhol Lorenzo Garcia, como lhe pedira seu pai, José Garcia, porque fora 
sorteado para o serviço militar em seus pais; o 4º, do corregedor de Viana, 
Joaquim de Magalhães Mexia Macedo, encaminhando o ofício do abade de 
Miadela, Francisco José Pereira Velho, dando informações sobre José Fernandes 
do Poço; o 5º, do Principal Cunha solicitando a soltura de Eusébio da Costa, 
preso para marujo na nau Cabria; o 6º, da condessa de Anadia, Maria Joana, 
encaminhando o requerimento de Francisca Baltasar no qual pedia licença para 
colocar uma barraca de madeira para vender roupas usadas junto à porta do 
Forte de São Paulo  
Anexo: lembretes, ofício, requerimento. 
Obs.: documento em espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 5. 
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6-  1818, Março, 10 – 13, [Lisboa]. 
AVISOS (3) do [governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, transmitindo ordens reais; o 1º, 
ao [do Conselho do Almirantado e inspetor da Real Cordoaria da Junqueira], 
Pedro de Mendonça de Moura, ordenando que se desse baixa ao praça de marujo 
da nau “Cabria”, José Dias; o 2º, a Manuel Lopes de Figueiredo para que 
informasse sobre o requerimento de José Diogo Contador de Argote; o 3º, ao 
vice-almirante do Conselho do Almirantado e do Conselho do príncipe regente 
[D. João], Pedro de Mariz de Sousa Sarmento para que justificasse a concessão de 
comedorias ao tenente coronel do Destacamento da Brigada [Real da Marinha], 
Francisco Caetano Freire de Andrade.  
Anexo: ofício, avisos (minutas). 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 6. 
 

7-  1818, Março, 18  
CARTA do capitão tenente comandante [da nau Cabria …] Manuel Joaquim 
Delduque […] ao rei [D. João VI] confirmando o requerimento do marujo 
recrutado José Rodrigues dos Santos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 7. 
 

8-  [ant. 1818, Abril, 1º] – [ant. 1820] 
CARTAS PARTICULARES (2) ao [governador do Reino e secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, a 1ª, “da sua 
prima” comunicando o agradecimento de soror Brites a todos os obséquios e 
pedindo apoio às afilhadas da mesma soror, portadoras da carta; a 2ª, da [prima] 
Ana Leonor, pedindo notícias da saúde da mulher do destinatário e remetendo o 
requerimento de Bernardo José. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 8. 
 

9-  [ant. 1820] 
INFORMAÇÕES (2), a 1ª, a serem prestadas sobre a finalização do doque da 
Ribeira das naus, sobre o início da construção do edifício da Cordoaria e a data 
da entrada de D. Rodrigo de Sousa Coutinho como secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar; a 2ª, referente aos insultos trocados entre o 
mestre do bergantim americano “Maryland”, Dennis Sinnot, e as autoridades do 
porto devido a desentendimentos quanto ao pagamento do transporte da carga 
que trazia. 
Anexo: lembrete, informação (tradução portuguesa). 
Obs.: documento em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 9. 
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10-  1820, Fevereiro, 11 - Outubro, 17, [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) do capitão ajudante da Torre de Belém, Jorge Rebelo Palhares, o 1º, 
ao [governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, e os demais ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] Matias José Dias Azedo, o 1º, informando 
sobre a entrada, designando a procedência, o tempo de viagem e a carga do 
caíque português “Senhora do Carmo”, do bergantim inglês “Amigos”, da 
polaca francesa “São Roque”; o 2º, pedindo ser informado sobre a mudança do 
secretário dos Negócios da Guerra e dando notícias sobre o desembaraço da nau 
inglesa, pelo Serviço de Saúde; o 3º, informando sobre a entrada, designando a 
procedência, o tempo de viagem e a carga bergantim inglês “Marua”; da galera 
portuguesa “Lusitania” e do iate português “Bom Jesus Almas”; o 4º, o mesmo 
do paquete inglês “Príncipe Ernesto”; o 5º, o mesmo do bergantim inglês 
“Norval”; das galeras suecas “Anna Christina” e “Providência”; da chalupa 
inglesa “Comércio”; da eescuna portuguesa “Júpiter”; da fragata de guerra 
portuguesa “Lealdade”; da galera portuguesa “Aurora” e do bergantim de 
guerra português “Feio”; o 6º, dando informações sobre o bergantim inglês 
“Minerva”.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 10. 
 

11-  [ant. 1820, Março, 22] 
REQUERIMENTO do preso na [Fábrica da ] Real Cordoaria, Francisco Lucas, ao 
[governador do Reino e secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz, reiterando a sua inocência e pedindo sua 
liberdade. 
Anexo: lembrete, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 11. 
 

12-  1820, Outubro, 23-31, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4) do capitão ajudante da Torre de Belém, Jorge Rebelo Palhares, 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Matias José Dias 
Azedo, o 1º, informando sobre a entrada, designando a procedência, o tempo de 
viagem e a carga da galeota russa “Alexandre” e da escuna inglesa “Comércio”; 
o 2º, o mesmo do bergantim inglês “Aler”; o 3º, o mesmo da galera hamburguesa 
“Ana Margarida” e do bergantim portuguès “D. Pedro”; o 4º, o mesmo do 
paquete inglês “Montagu”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 12. 
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13-  1820, Novembro, 6 – 13, [Lisboa].  
OFÍCIOS (7) do capitão ajudante da Torre de Belém, Jorge Rebelo Palhares ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Matias José Dias 
Azedo, informando sobre a entrada, designando a procedência, o tempo de 
viagem e a carga, o 1º, da escuna inglesa “Marquês de Huntley”; da escuna 
inglesa “Blessing” e referindo a saída do paquete inglês “Montagu”; o 2º, as 
mesmas informações sobre viagem e carga do paquete inglês “Duque de 
Malborough”; o 3º, o mesmo, da galera hamburguesa “João Frederico”; do 
paquete inglês “Duque de Kent”; o 4º, o mesmo, do bergantim inglês “Dart”; o 
5º, o mesmo, da escuna inglesa “Massinger”; da galera inglesa “Gilberto 
Anderson”; o 6º, do paquete inglês “Duque de Kent”; o 7º, informando sobre a 
saída do paquete inglês “Duque de Malborough”.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 13. 
 

14-  1820, Novembro, 14-24, [Lisboa].  
OFÍCIOS (8) do capitão ajudante da Torre de Belém, Jorge Rebelo Palhares, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Matias José Dias 
Azedo, informando sobre a entrada, designando a procedência, o tempo de 
viagem e a carga o 1º, do bergantim inglês “Comércio”; do bergantim francês 
“Gemeo Ramble” e do barco português “Dito e Feito”; o 2º, o mesmo, dos 
bergantins ingleses “Jorge”; “Belus”; “Aid”; dos bergantins suecos “Enigheten”; 
“Isabel” e “Sand”; do bergantim dinamarquês “Belle Alliance”; dos bergantins 
suecos “Dedalus” e “Ceres”; da galeota russa “Pomerossa”; o 3º, o mesmo da 
escuna francesa “Hazard”; da galeota holandesa “Ceres”; dos bergantins suecos 
“Erico”, “Catarina Luisa” e “Tétis”; do bergantim inglês Lively; do bergantim 
russo “Maria Sofia”; do bergantim dinamarquês “Betsy Mariana”; da escuna 
inglesa “Paquet de Lisboa”; o 4º, o mesmo, dos bergantins suecos “Najadin” e 
“Portasatnning” e da polaca russa “Narciso”; o 5º, informando sobre a 
procedência e o número de soldados e de peças de [artilharia] do brigue de 
guerra inglês “Grasshoper”; o 6º, informando sobre a entrada, designando a 
procedência, o tempo de viagem e a carga da rasca portuguesa “Santo Antônio e 
Almas”; da polaca bustomana “São Nicolau”; da galeota dinamarquesa 
“Providência”; o 7º, o mesmo dos bergantins ingleses “Atlanta”, “Royal Carlota” 
e “Estevão Knight”; o 8º, o mesmo, do bergantim inglês “Amitis”; dos iates 
portugueses “Senhora da Piedade” e “Andorinha”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 14. 
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15-  1820, Dezembro, 4 – 13, [Lisboa].  
OFÍCIOS (7) do capitão ajudante da Torre de Belém, Jorge Rebelo Palhares, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Matias José Dias 
Azedo, informando sobre a entrada, designando a procedência, o tempo de 
viagem e a carga o 1º, do bergantim inglês “Courrier”; da escuna inglesa “Unity”; 
da galeota holandesa “Zulst” e informando sobre a saída do bergantim 
português “Viajante”; o 2º, o mesmo, dos bergantins ingleses “Bleinheim” e 
“Roberto”; da chalupa holandesa “Hoop” e da galera portuguesa “Novo 
Paquet”; o 3º, do barco português “Senhora da Graça”; da escuna portuguesa 
“Andorinha” e da escuna inglesa “União”; o 4º, o mesmo, do bergantim inglês 
“Sally” e da galeota holandesa [“Aleta Sofia”]; o 5º, o mesmo, do paquete inglês 
“Marquês de Salisbury”; o 6º, o mesmo, do bergantim inglês “Esperança”; da 
escuna inglesa “Ativa” e informando sobre a saída dos paquetes ingleses 
“Marquês de Salisbury” e o paquete “Sr. Arabell”; o 7º, informando sobre a 
entrada, designando a procedência, o tempo de viagem e a carga do iate 
português “Beijinho”; do bergantim inglês “Agnes”; da escuna inglesa “Chonu”; 
das galeras portuguesas “Harmonia” e “Eugenia”, “São João Batista” e 
“Trajano”; do bergantim português “Bizarro”; da escuna de guerra portuguesa 
“Ninfa”; da escuna correio marítimo “Princesa Leopoldina”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 15. 
 

16-  1820, Dezembro, 13 - 29, [Lisboa] 
OFÍCIOS (8) do capitão ajudante da Torre de Belém, Jorge Rebelo Palhares, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Matias José Dias 
Azedo, informando sobre a entrada, designando a procedência, o tempo de 
viagem e a carga o 1º, das galeras suecas “Liberdade” e “Pomona”; da galera 
sueca “Sommeren”; da galeota sueca “Abeona”; da galera russa “Hoppertt”; do 
bergantim dinamarquês “Suzanna”; o 2º, o mesmo, dos bergantins ingleses 
“Elisa”, “Traveller”, “Marquês de Wallington” e “Meona” (?) e da escuna inglesa 
“Dart”; o 3º, o mesmo, da escuna inglesa “Elisa” e da escuna portuguesa 
“Dourada”; o 4º, o mesmo, da galeota holandesa “Geregtigheid”; o 5º, o mesmo, 
da galeota francesa “Pai de Família” e do berGantim inglês “Chatty”; o 6º, o 
mesmo, da escuna inglesa “Blessing”; do bergantim inglês “Cottager”; do 
bergantim americano “Agnes”; o 7º, o mesmo, do paquete inglês “Duque de 
Kent”; o 8º, o mesmo, dos bergantins ingleses “Guilherme Kelson” e “Victoria”; 
do bergantim russo “Phelix”; da escuna dinamarquesa “Capitão Gadurad” e da 
galera americana “Plato”.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 16. 
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17-  1823, Janeiro, 2-30, [Lisboa].   
MAPAS [13] assinados pelo capitão comandante do Presídio da Cova da Moura, 
José Rodrigues da Silva, trazendo os destinos de degredo e número de 
sentenciados destinados a cada um deles, tanto os que se achavam naquele 
Presídio, como no seu hospital ou na cadeia da Corte, no mês de Janeiro, 
informando também sobre ocorrências, assinalando-se o dia do acontecimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 17. 
 

18-  1823, Janeiro, 28 – Março, 17, [Lisboa].   
OFÍCIOS (2) do intendente geral da Polícia, Manuel Marinho Falcão da Costa, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Inácio da Costa 
Quintela, o 1º, comunicando ter dado ordem ao corregedor do Bairro Alto no 
sentido de que José Fioranzol fosse cuidar de sua mulher Ana Inácia, prisioneira 
na Fábrica Real da Cordoaria; o 2º, sobre a queixa apresentada pelo consul da 
Dinamarca em Lisboa de que navios de seu país ancorados no rio Tejo estavam 
sendo roubados à noite. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 18. 
 

19-  1823, Fevereiro, 1-27, [Lisboa]. 
MAPAS (9) assinados pelo capitão comandante do Presídio da Cova da Moura, 
José Rodrigues da Silva, trazendo os destinos de degredo e número de 
sentenciados destinados a cada um deles, tanto os que se achavam naquele 
Presídio, como no seu hospital, no mês de Fevereiro, informando também sobre 
ocorrências, assinalando-se o dia do acontecimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 19. 
 

20-  1823, Março, 1º- 29, [Lisboa]. 
MAPAS [12] assinados pelo capitão comandante do Presídio da Cova da Moura, 
José Rodrigues da Silva, trazendo os destinos de degredo e número de 
sentenciados destinados a cada um deles, tanto os que se achavam naquele 
Presídio, como no seu hospital, no mês de Março, informando também sobre 
ocorrências, assinalando-se o dia do acontecimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 20. 
 

21-  1823, Abril, 3-29, [Lisboa]. 
MAPAS [12] assinados pelo capitão comandante do Presídio da Cova da Moura, 
José Rodrigues da Silva, trazendo os destinos de degredo e número de 
sentenciados destinados a cada um deles, tanto os que se achavam naquele 
Presídio, como no seu hospital, no mês de Abril, informando também sobre 
ocorrências, assinalando-se o dia do acontecimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 21. 
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22-  1823, Maio, 3-27, [Lisboa]. 
MAPAS [8] assinados pelo capitão comandante do Presídio da Cova da Moura, 
José Rodrigues da Silva, trazendo os destinos de degredo e número de 
sentenciados destinados a cada um deles, tanto os que se achavam naquele 
Presídio, como no seu hospital, no mês de Maio, informando também sobre 
ocorrências, assinalando-se o dia do acontecimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 22. 
 

23-  1823, Junho, 10-19, [Lisboa]. 
MAPAS [8] assinados pelo capitão comandante do Presídio da Cova da Moura, 
José Rodrigues da Silva, trazendo os destinos de degredo e número de 
sentenciados destinados a cada um deles, tanto os que se achavam naquele 
Presídio, como no seu hospital, no mês de Junho, informando também sobre 
ocorrências, assinalando-se o dia do acontecimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 23. 
 

24-  1823, Julho, 1º- 31, [Lisboa]. 
MAPAS [13] assinados pelo capitão comandante do Presídio da Cova da Moura, 
José Rodrigues da Silva, trazendo os destinos de degredo e número de 
sentenciados destinados a cada um deles, tanto os que se achavam naquele 
Presídio, como no seu hospital, no mês de Julho, informando também sobre 
ocorrências, assinalando-se o dia do acontecimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 24. 
 

25-  1823, Agosto, 2-29, [Lisboa]. 
MAPAS [12] assinados pelo capitão comandante do Presídio da Cova da Moura, 
José Rodrigues da Silva, trazendo os destinos de degredo e número de 
sentenciados destinados a cada um deles, tanto os que se achavam naquele 
Presídio, como no seu hospital, no mês de Agosto, informando também sobre 
ocorrências, assinalando-se o dia do acontecimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 25. 
 

26-  1823, Agosto, 20 - 1827, Setembro, 30, [Lisboa]. 
RELAÇÕES (7) dos passageiros chegados ao porto de Lisboa, as 2 primeiras 
assinadas pelo capitão tenente comandante João de Fontes Pereira de Melo e as 
demais pelo capitão tenente comandante Francisco de Borja Pereira de Melo, 
trazendo o nome da embarcação, sua procedência, o dia de sua chegada a Lisboa, 
os nomes dos passageiros e suas respectivas ocupações e nacionalidades. 
Anexo: relação de preços cobrados por documentos emitidos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 26. 
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27-  1823, Agosto, 26- Setembro, 30, [Lisboa].   
MAPAS (10) assinados pelo capitão comandante do Presídio da Cova da Moura, 
José Rodrigues da Silva, trazendo os destinos de degredo e número de 
sentenciados destinados a cada um deles, tanto os que se achavam naquele 
Presídio, como no seu hospital, no mês de Setembro, informando também sobre 
ocorrências, assinalando-se o dia do acontecimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 27. 
 

28-  1823, Outubro, 2-28, [Lisboa].   
MAPAS (11) assinados pelo capitão comandante do Presídio da Cova da Moura, 
José Rodrigues da Silva, trazendo os destinos de degredo e número de 
sentenciados destinados a cada um deles, tanto os que se achavam naquele 
Presídio, como no seu hospital, no mês de Outubro, informando também sobre 
ocorrências, assinalando-se o dia do acontecimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 28. 
 

29-  1823, Novembro, 1º-29, [Lisboa]. 
MAPAS (9) assinados pelo capitão comandante do Presídio da Cova da Moura, 
José Rodrigues da Silva, trazendo os destinos de degredo e número de 
sentenciados destinados a cada um deles, tanto os que se achavam naquele 
Presídio, como no seu hospital, no mês de Novembro, informando também sobre 
ocorrências, assinalando-se o dia do acontecimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 29. 
 

30-  1823, Dezembro, 2-30, [Lisboa].   
MAPAS (10) assinados pelo capitão comandante do Presídio da Cova da Moura, 
José Rodrigues da Silva, trazendo os destinos de degredo e número de 
sentenciados destinados a cada um deles, tanto os que se achavam naquele 
Presídio, como no seu hospital, no mês de Dezembro, informando também sobre 
ocorrências, assinalando-se o dia do acontecimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 30. 
 

31-  1823, Dezembro, 5, [Lisboa] 
OFÍCIO do inspetor interino do Arsenal Real da Marinha, Carlos May, ao 
[secretário de Estado da Guerra e interino dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], comunicando 
ter aquele Arsenal recebido da Tesouraria Mor do Real Erário, a quantia para ser 
aplicada nas despesas da Marinha.  
Anexo: recibo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 31. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

32-  1823, Dezembro, 6, [Lisboa]  
MAPA do estado atual da guarnição da corveta Lealdade, assinado pelo capitão-
de-mar-e-guerra comandante das mesma, Bernardino Pedro de Araújo, 
distinguindo-se os membros do Corpo da Armada Real; os oficiais de Cirurgia, 
Fazenda, Nautica, Manobra e Artistas; a marinhagem; os criados; os cozinheiros; 
os membros da Brigada Real da Marinha e, em cada um desses grupos, o número 
dos que estavam prontos, os presos, os doentes, os que faleceram, dos que 
desertaram, dos efetivos, dos que faltavam nos corpos a completar, dos 
hospitalizados, dos desembarcados, dos que passaram para outras embarcações e 
dos novos embarcados, fossem voluntários, fossem recrutados.  
Obs.: documento manuscrito sobre impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 32. 
 

33-  1824, Junho, 26 - 1825, Junho, 4, [Lisboa] 
MAPAS (3) do estado dos praças empregados no Registro do Porto [de Lisboa] e 
no auxílio da Saúde Pública, assinados pelo capitão tenente comandante do 
quartel na travessa do Forte da Areia, João de Fontes Pereira de Melo, 
apresentando sua composição em Corpo da Armada Real, Brigada [Real da 
Marinha], e guarnição dos escaleres e, para cada um deles, identificando o 
número dos praças que estavam prontos, os criados, os doentes, os efetivos e 
dando, em números, o estado completo.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 33. 
 

34-  1824, Junho, 26 - 1825, Junho, 4, [Lisboa] 
MAPAS (5) assinados pelo capitão tenente comandante João de Fontes Pereira de 
Melo identificando os nomes dos navios e de seus comandantes, entrados no 
porto de Lisboa, assinalando o porto de procedência, sua carga e o número de 
tripulantes e passageiros.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 34. 
 

35-  1825, Janeiro, 6 – Maio, 26, [Lisboa].   
MAPAS [12] assinados pelo capitão comandante do Presídio da Cova da Moura, 
José Rodrigues da Silva, trazendo os destinos de degredo e número de 
sentenciados destinados a cada um deles, tanto os que se achavam naquele 
Presídio, como no seu hospital, entre Janeiro e Maio de 1825, informando 
também sobre ocorrências, assinalando-se o dia do acontecimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 35. 
 

36-  1827, Julho, 19 - Setembro, 25, [Lisboa]. 
MAPAS (9) assinados pelo capitão tenente comandante Francisco de Borja Fontes 
Pereira de Melo identificando os nomes dos navios e de seus comandantes, 
entrados no porto de Lisboa, entre Julho e Setembro de 1827, assinalando o porto 
de procedência, sua carga e o número de tripulantes e passageiros.  
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 36. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

37-  1832, Fevereiro, [Lisboa]. 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios do Reino] conde de Basto [José 
Antônio de Oliveira Leite de Barros], ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres, encaminhando a relação dos 
ofícios da correspondência entre o vice-almirante Henrique da Fonseca Sousa 
Prego e a Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, para servirem de 
informação para o Conselho de Guerra, mandado instaurar por aquele vice-
almirante. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 377 A, pasta 37. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 379 (1807) 
N.º de pastas descritas: 7 
Assuntos: Navios entrados no porto de Lisboa, com informação sobre: o nome do capitão, o 
número de passageiros, a carga e locais de origem. Embarcações provenientes das capitanias 
do Brasil, da Europa, da África e da América do Norte, em sua maioria. Equipagem de 
diversos navios saídos do Rio de Janeiro. 
 
1.  1807, Janeiro, 1 – 31, Lisboa  

RELAÇÕES (22) com informações sobre as entradas de navios no porto de Lisboa. 
Entre muitos outros, encontram-se os seguintes: polaca otomana “Jerusalém”, 
mestre Anastácio Miguel, vinda de Hidra e Algeciras; bergantim americano 
“Maria”, mestre Carew, vindo de Alexandria, Virgínia; escuna portuguesa “Divina 
Providência”, mestre José Gomes da SIlva, vinda do Porto; bergantim português 
“Flor do Mar”, mestre Manuel José da Rocha, vindo de Nantes; galera imperial 
“Calipso”, mestre Mateus Martin Buba, vinda de Trieste.  
Anexo: Ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 379, pasta 1. 
 

2.  ����1807, Fevereiro, 1 – 28, Lisboa  
RELAÇÕES (28) com informações sobre as entradas de navios no porto de Lisboa. 
Entre muitos outros, encontram-se os seguintes: galera portuguesa “Bom Jardim”, 
mestre João de Oliveira Dias, vinda de Vigo; escuna inglesa “Indústria”, mestre 
Jaime Wooker, vinda de Plymouth; bergantim dinamarquês “Venus”, mestre 
Magnus Fischer, vindo de Amsterdã; bergantim português “Ânimo Grande”, 
mestre Manuel José de São Bernardo, vindo de Nantes; galera portuguesa 
“Imperador Adriano”, mestre Joaquim da Luz, vinda da Bahia.  
Anexo: Ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 379, pasta 2. 
 

3.  ����1807, Fevereiro, 10 – Maio, 3, Rio de Janeiro  
OFÍCIOS (9) do intendente do ouro no Rio de Janeiro, Joaquim José de Mendonça 
Cardoso ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] visconde 
de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] enviando as listas 
de equipagem dos seguintes navios: bergantim “Bons amigos”; navio “Invencível”; 
navio “Santo Antônio Delfim”; galera “Feliz sociedade”; navio “Trajano”; navio 
“Nossa Senhora da Lampadosa e São João Batista”; navio “Vitória”; navio 
“Princesa do Brasil”; navio “A Cantigua”, saem todos da Corte do Rio de Janeiro 
com destino a Lisboa. 
Anexos: listas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 379, pasta 3. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

4.  ����1807, Março, 1 – 31, Lisboa  
OFÍCIO de Antônio Januário do Vale ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e 
Souto Maior], informando a entrada de paquetes ingleses. 
RELAÇÕES (30) com informações sobre as entradas de navios no porto de Lisboa. 
Entre muitos outros, encontram-se os seguintes: galera portuguesa União, mestre 
Francisco José Monteiro, vinda de Pernambuco; iate português “Fama Nova”, 
mestre Antônio José Gonçalves, vindo de Cork; galera dinamarquesa “Colina”, 
mestre Bernardo Nielsen, vinda de Londres; bergantim americano “Venus”, mestre 
Prince Allen, vindo de Falmouth; escuna inglesa “Clementina”, mestre Thomas 
Fraser, vinda de Cork; bergantim português “Pensamento Feliz”, mestre Antônio 
Joaquim Barbosa, vindo de Amsterdã.  
Anexo: Ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 379, pasta 4. 
 

5.  ����1807, Abril, 1 – 30, Lisboa  
RELAÇÕES (29) com informações sobre as entradas de navios no porto de Lisboa. 
Entre muitos outros, encontram-se os seguintes: galera portuguesa “Piedade”, 
mestre José Bento Salazar, vinda do Maranhão; bergantim imperial “Laquisto”, 
mestre Antônio Cutesan, vindo de Trieste; bergantim português “Elisa”, mestre 
João Baptista Meireles, vindo de Nantes; galera portuguesa “Alegria Constante”, 
mestre Matias de Almeida Castro, vinda de Pernambuco; bergantim sueco 
“Suinquison”, mestre Isaac  Rudin, vindo de Dongarve.  
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 379, pasta 5. 
 

6.  ����1807, Maio, 3 – 31, Lisboa  
RELAÇÕES (31) com informações sobre as entradas de navios no porto de Lisboa. 
Entre muitos outros, encontram-se os seguintes: bergantim americano “José”, 
mestre José Pierce, vindo de Baltimore; galera portuguesa “Príncipe do Brasil”, 
mestre Joaquim dos Santos Lomba, vinda da Bahia; bergantim português 
“Vigilante”, mestre Francisco Tomás da Silveira, vindo de Bordéus; galera 
portuguesa “São Macário”, mestre Gregório José Ribeiro, vinda do Maranhão; 
bergantim português “Carolina e João”, mestre Domingos de Moraes, vindo da 
ilha da Madeira.  
Anexo: Ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 379, pasta 6. 
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7.  ����1807, Maio, 4 – Julho, 18, Rio de Janeiro  
OFÍCIOS (8) do intendente do ouro no Rio de Janeiro, Joaquim José de Mendonça 
Cardoso ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] visconde 
de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] enviando as listas 
de equipagem dos seguintes navios: “Fama de Lisboa”; “Pedro de Melo”; charrua 
“Santa Ana Bem Félix”; navio “Europa”; navio mercante “Andorinha”; galera 
“Conceição e Santo Antônio”; navio “Trajano”; navio “Protector General”. 
Anexos: listas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 379, pasta 7. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 380 (1807) 
N.º de pastas descritas: 7 
Assuntos: Navios entrados no porto de Lisboa, com informação sobre: o nome do capitão, o 
número de passageiros, a carga e locais de origem. Embarcações provenientes das capitanias 
do Brasil, da Europa, da África e da América do Norte, em sua maioria. 
 
1-  1807, Janeiro, 7 – 11, Lisboa  

RELAÇÕES (2) diárias contendo informações sobre as entradas de navios no porto 
de Lisboa. Entre outros, encontram-se os seguintes: iate português “Boa Nova”, 
mestre Vicente Gonçalves, vindo de Gijón; bergantim inglês “Ceres”, mestre Jorge 
Mercevi, vindo da ilha de Jersey; galera americana “Rittenhouse”, mestre Jaime 
Mafete, vindo de Amsterdã. 
Anexo: Ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 380, pasta 1. 
 

2-  ����1807, Junho, 1 – 30, Lisboa  
RELAÇÕES (28) diárias contendo informações sobre as entradas de navios no 
porto de Lisboa. Entre muitos outros, encontram-se os seguintes: bergantim inglês 
“Sucesso”, mestre Roberto Taylor, vindo de Falmouth; bergantim americano 
“Exchange”, mestre Josiah Orne, vindo de Copenhaga; galeota sueca “Hopett”, 
mestre Federico Brinck, vinda do Porto; bergantim português “Maria Apolônia”, 
mestre Tomé Soares, vindo de Pernambuco; galera portuguesa “Santo Estêvão 
Novo”, mestre José Ribeiro Pontes, vinda da Bahia. 
Anexo: Ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 380, pasta 2. 
 

3-  ����1807, Julho, 3 – 30, Lisboa  
RELAÇÕES (30) diárias contendo informações sobre as entradas de navios no 
porto de Lisboa. Entre muitos outros, encontram-se os seguintes: galera 
portuguesa “São Caetano Augusto”, mestre José Duarte, vinda de Pernambuco; 
bergantim português “Ligeiro”, mestre Basílio Antônio Garraio, vindo de 
Amsterdão; cutter inglês “Vigilante”, mestre João Barne, vindo de Dublin e 
Waterford; galera portuguesa “Monte do Carmo”, mestre Miguel José dos Santos, 
vinda do Pará; escuna portuguesa “Voadora”, mestre Bento Joaquim Cordeiro, 
vinda da ilha das Flores (Açores). 
Anexo: lembretes, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 380, pasta 3. 
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4-  ����1807, Agosto, 1 – 31, Lisboa  
RELAÇÕES (31) diárias contendo informações sobre as entradas de navios no 
porto de Lisboa. Entre muitos outros, encontram-se os seguintes: galera 
portuguesa “Feliz Sociedade”, mestre João Luís da Rosa, vinda de Pernambuco; 
galera portuguesa “Victoria”, mestre João de Sousa Carvalho, vinda do Rio de 
Janeiro; bergantim inglês “Cynthia”, mestre Francisco Wayth, vindo da Terra 
Nova; bergantim português “Conceição e Santa Ana”, mestre Manuel Gomes Rosa, 
vindo Maranhão; bergantim dinamarquês “Mercúrio”, mestre João Jans, vindo de 
Roterdão. 
Anexo: Ofícios 
AHU_CU_Reino, Cx. 380, pasta 4. 
 

5-  ����1807, Setembro, 1 – 21, Lisboa  
RELAÇÕES (15) diárias contendo informações sobre as entradas de navios no 
porto de Lisboa. Entre muitos outros, encontram-se os seguintes: galera sueca 
“Cornelia”, mestre João Hermanus, vinda de Gotemburgo; galera dinamarquesa 
“Margarida”, mestre Hans Rikerts, vinda de Toning; iate português “Primavera”, 
mestre João Antônio Soares, vindo de Nantes; galera portuguesa “Grão Pará”, 
mestre Bernardino da Costa, vinda da Bahia; patacho português “Boa Esperança”, 
mestre João Fernandes Loureiro, vindo do Porto. 
Anexo: Ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 380, pasta 5. 
 

6-  ����1807, Outubro, 1 – 31, Lisboa  
RELAÇÕES (30) diárias contendo informações sobre as entradas de navios no 
porto de Lisboa. Entre muitos outros, encontram-se os seguintes: galera 
portuguesa “Ludovina”, mestre João de Sousa Lobo, vinda de Cádis; bergantim 
inglês “Friendship”, mestre Ricardo Butler, vindo de Setúbal; galera portuguesa 
“Protetor General”, mestre Manuel Francisco Soares, vinda do Rio de Janeiro; 
bergantim inglês Creon, mestre Simpson Shilleber, vindo de Labrador; iate 
português “Felicidade”, mestre Manuel Neto, vindo de Cork. 
Anexo: lembretes, ofícios, autos de vistoria, portaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 380, pasta 6. 
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7-  ����1807, Novembro, 1 – 23, Lisboa 
RELAÇÕES (22) diárias contendo informações sobre as entradas de navios no 
porto de Lisboa. Entre muitos outros, encontram-se os seguintes: escuna 
portuguesa “Piedade”, mestre Pedro Sipitier, vindo de Cork; galeota hamburguesa 
“Harmonia”, mestre Claus Van Busch, vinda de Londres; brigue americano 
“Admand”, mestre Ruben Allen, vindo de Tarragona; brigue de guerra português 
“Gaivota”, comandante capitão-de-fragata José Félix Pereira de Campos, vindo do 
Rio de Janeiro; escuna portuguesa “Africana Afortunada”, mestre Joaquim Inácio 
Ferreira Nobre, vinda da ilha de Santiago de Cabo Verde; brigue inglês Dart, vindo 
da Terra Nova, mestre Carlos Anstruther; em frete a Paço D’Arcos deu entrada 
duas naus russas, Santa Helena e São Rafael, a precisar de reparos. Entre outras 
embarcações portuguesas e estrangeiras, vindas de Londres, Cabo Verde, Madeira, 
Bahia, São Miguel, New York, Terra Nova, etc. 
Anexo: lembrete, ofícios 
Anexo: lembretes, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 380, pasta 7. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 383 (1740 - 1832) 
N.º de pastas descritas: 84 
 
Assuntos: militares pedindo mudança de posto; casa do Infantado; guerra entre Portugal e 
França; recrutamento de homens para servir na Marinha; entrada e saída de embarcações nos 
portos de Portugal; pinhais de Leiria; concessão de perdão aos desertores; pedidos de 
certidões e atestados; serviço de registo de navios na torre do Forte de São Julião; credores 
das extintas Companhias do Grão Pará e Maranhão e de Pernambuco e Paraíba; nomeação 
para cargos; comércio com os portos de Moçambique, Goa, Diu, Damão, Surrate e Bombaim; 
faróis; embarcações estrangeiras.  
 

1-  [1740] 
MEMÓRIA em forma de diálogo reflectindo sobre o rendimento da cruzada e da 
taxa da bula. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 1. 
 

2-  1749, Novembro, 30, Lisboa 
ALVARÁ do rei D. João V nomeando o seu filho o infante D. Pedro para suceder ao 
seu irmão D. Francisco, na Casa do Infantado, voltando a estabelecer a Junta da 
Casa do Infantado e concedendo ao infante a faculdade para a Casa os ministros e 
oficiais que necessários.  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 2. 
 

3-  1755, Janeiro, 30, Lisboa 
OFÍCIO do [provedor dos Armazéns do Reino], José Joaquim de Larre, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Tomé Joaquim da 
Costa Corte Real, informando acerca de aviso que ordenava a contratação de 
Bartolomeu Delgado e Tomé Francisco de Miranda, que vieram de Goa na nau 
Francisco Xavier, para trabalhar em armazéns, a um tostão por dia, e assentar-lhes 
praça na próxima embarcação para a Índia. 
Anexo: aviso (cópia) 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 3. 
 

4-   [post. 1770] 
RELAÇÃO de medidas e respectivos preços de ouro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 4. 
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5-  ����[post. 1774 – ant. 1800] 
LEMBRETES (12), acerca de requerimentos de José Estanislau, pedindo para ser 
nomeado tenente para Moçambique; do tenente, José Francisco de Lisboa pedindo 
para receber o subsídio de alimentação que não recebeu quando prestou serviços 
na Índia; pedido de passaporte para o Rio de Janeiro; de José Brás de Campos 
pedindo a patente de capitão; do fidalgo e cavaleiro da Casa Real e cadete do 
Regimento de Meek Lembourg, José de Medeiros da Costa Albuquerque 
solicitando uma promoção para uma das Companhias de Infantaria da Corte; do 
homem preto, que serviu de cozinheiro e marinheiro, José da Cruz solicitando uma 
casa na Ribeira das Naus, para viver com sua mulher e filhos e uma ajuda de custo 
para transportar a família para o Brasil; do cadete, João Dinis da Costa pedindo o 
posto de capitão; dos irmãos da Irmandade de Nossa Senhora das Dores de Vila 
Rica, pedindo licença para reformar a ermida; de José Edígio Pimentel Travassos 
pedindo para ir a índia como primeiro-tenente. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 5. 
 

6-  [post. 1777, Maio, 13] 
REQUERIMENTO, do alferes de umas das companhias de auxiliares da Comarca 
de Ourique, José Rodrigues Palma Dias, à rainha [D. Maria I] pedindo para ser 
admitido no posto de capitão na praça de Moçambique. 
Anexo: carta de nomeação, atestado, lembrete.  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 6. 

7-   
 [ant. 1780, Novembro, 11] 
REQUERIMENTO, do soldado do Regimento de Infantaria de Lagos, João Manuel 
de Carvalho, à rainha [D. Maria I] pedindo passagem para o Estado da Índia, para 
ocupar qualquer cargo no serviço régio no posto de soldado. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 7. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

8-  [post. 1781, Março, 11] – [ant. 1781, Dezembro, 21] 
REQUERIMENTOS (5) à rainha [D. Maria I], o primeiro do sargento de uma das 
Companhias do Segundo Regimento de Armada, José Teixeira, solicitando ser 
promovido ao posto de tenente dos granadeiros do Regimento que vai para o reino 
de Angola; o segundo, do cadete, João da Costa de Cabedo, pede para ser 
promovido ao posto de tenente do mar, por ser de melhor utilidade para o estado; 
do cadete do regimento de Monção, João Lopes Leão pedindo passagem para o 
Regimento de Guarnição da cidade de São Paulo da Assunção do reino de Angola; 
a quarta, do soldado do Regimento da Segunda Armada Real, Jacinto Pereira da 
Costa, pedindo para servir no Estado da Índia, e ser admitido na monção de 1782; o 
quinto do fidalgo da Casa Real, João Pestana Pereira Lobo de Almeida, marido da 
filha do falecido governador e capitão general de Moçambique, pede na qualidade 
de marido da legítima herdeira, licença para cobrar e receber dinheiros dos 
credores do sogro, e estabelecer Casa com os bens de morgado que ele administra.  
Anexo: atestados, certidões, ofício.  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 8. 
 

9-  1781, Abril, 11, [Lisboa] – 1794, Fevereiro, 10, [Lisboa] 
OFÍCIOS (6), ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, o primeiro de João da Cunha d'Eça Teles de Meneses, 
do Arsenal Real do Exército, acerca dos homens da Artilharia de Ferro habilitados 
para guarnecer as naus “Conceição”, “Prazeres”e “São Sebastião” da Armada Real; 
o segundo de João Alberto de Brito de Melo, remetendo mapas de navios 
estrangeiros que entraram e saíram do porto de Setúbal, e de todos os iates que 
saíram no mês de Dezembro de 1789; o terceiro, de Manuel António […], 
informando que será substituído pelo tenente general, Fernando da Costa de 
Ataíde enquanto estiver ausente na corte; o quarto, do [governador da praça do 
Algarve, marechal de campo] Jaques Philippe de Landerset, comunicando a saída 
da fragata de guerra do rei de Espanha “a Colena”, do bergantim”Caçador”, da 
balandra “Primeira Revolução”; o quinto, do [secretário do Cabido de Vila viçosa] 
José Falcão da Gama e Sousa, recomendando em nome do Cabido, D. João de 
Noronha, para ocupar o lugar de Bispo Deão, que ficou vago pela morte do 
anterior prelado; o sexto, de Feliciano Marques Perdigão, informando que a 
devassa [sobre a fragata princesa do Brasil] ficara concluída no dia 12 de Fevereiro 
de 1794. 
Anexo: carta 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 9. 
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10-  [ant. 1782, Janeiro, 12] –[post. 1782, Junho, 9] 
REQUERIMENTOS (5) à rainha [D. Maria I], o primeiro, do cabo da Esquadra, 
Joaquim José Jorge, pedindo para servir no Estado da Índia no posto de alferes; o 
segundo, do estudante da Universidade de Coimbra, João Bernardo de Oliveira, 
pedindo para servir num posto militar, em Moçambique, Angola ou na Índia; o 
terceiro, do capitão de ordenanças do distrito de Lamalonga, da cidade de 
Bragança, informando que o capitão-mor da comarca de Bragança é seu inimigo e 
por isso que destitui-lo do cargo que ocupa, escrevendo requerimentos a rainha 
contra a sua pessoa, desta forma pede que sejam remetidos todos os requerimentos 
do capitão – mor de Bragança para um tribunal competente; o quarto, do prior da 
igreja matriz do salvador da vila de Coina, cavaleiro da ordem militar de Santiago 
da Espada, pede por motivos de saúde para mudar para a igreja de Sesimbra, por a 
vila ter melhores ares; o quinto, da baronesa de Tanm, D. Joana Madalena Sofia, 
que se encontra recolhida no recolhimento de S. Cristóvão por ordem do seu 
marido e que os seus dois filhos menores encontram sem assistência, pede licença 
régia para ir viver numa pequena quinta que possui na Portela. 
Anexos: atestados, informação, ofícios, requerimentos, certidões.  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 10. 
 

11-  [post.1782, Março, 26] 
REQUERIMENTO (2) do juiz de fora de Bragança, José António do Vale, à rainha 
[D. Maria I], uma vez que se encontra no término das suas funções pede que seja 
colocado no cargo que a rainha achar melhor. 
Anexo: carta, certidões. 
Obs.: os dois requerimentos são iguais, e contém os mesmos documentos em anexo.  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 11. 

12-  1784, Junho, 8, [Lisboa] 
RELAÇÃO elaborada pelo capitão-de-mar-e-guerra, Marcos da Cunha, acerca dos 
militares do Regimento de Artilharia da Corte enviados para a nau régia “Santo 
Antônio”, por ordem do general, duque de Lafões [D. João Carlos de Bragança 
Sousa Ligne Tavares Mascarenhas da Silva]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 12. 
 

13-  1784, Agosto, 13, Lisboa 
CARTA (cópia), do francês, Breviue Alentre Castreaux, à rainha [D. Maria I], e 
solicitando uma pena justa pelo crime que cometeu, o solicitante foi acusado da 
morte da esposa em França, de onde passou para Portugal e onde se encontra 
preso; o acusado declara-se culpado.  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 13. 
 

14-  1784, Agosto, 26, a bordo 
�MAPA dos passageiros e carga do navio Príncipe do Brasil, da Companhia Geral 
de Pernambuco, elaborado pelo capitão tenente, Joaquim Ferreira da Costa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 14. 
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15-  [post. 1785] – [ca. 1800] 
RELAÇÃO, PARECER e INFORMAÇÕES (2), acerca dos faróis existentes na costa 
portuguesa, onde costa uma relação sobre os rendimentos dos faróis a favor das 
irmandades de Nossa Senhora das Chagas e de São Roque entre 1781 e 1785; um 
parecer do piloto mor da barra e de outros pilotos sobre o número de faróis e a sua 
localização; informações sobre a construção de faróis e explicando acerca do farol, a 
lanterna e lâmpada de reflexo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 15. 
 

16-  [post. 1786, Junho, 16] 
REQUERIMENTO do cadete do regimento do Regimento da Cavalaria de 
Alcântara, D. Luís Maurício da Silveira, à rainha [D. Maria I], solicitando que lhe 
seja dado o posto de guarda da marinha. 
Anexo: atestado 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 16. 
 

17-  1787, Outubro, 4, Caldas 
OFÍCIO, do desembargador e provedor do Real Hospital das Caldas, Joaquim 
Barros de Almeida ao [secretário de Estado interino dos Negócios Estrangeiros e da 
Guerra, Martinho de Melo e Castro], acusando a recepção de um aviso que informa 
acerca da ida do embaixador de França aquela vila, e ordenava-lhe que arranja-se 
uma casa para o mesmo embaixador. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 17. 
 

18-  [1789] 
RELAÇÃO acerca dos escaleres necessários para transportar algumas famílias para 
Salvaterra.  
Anexo: relação 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 18. 
 

19-  [post. 1789, Agosto, 7] 
REQUERIMENTO de Rodrigo da Costa, Dionísio Franco e Vitorino da Costa, 
patrão e falueiro da falua destinada ao serviço e provimento da torre de S. 
Sebastião da Caparica, à rainha [D. Maria I], pedindo um aumento dos seus soldos. 
Anexo: requerimento, atestado, requerimento, certidão.  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 19. 
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20-  1790, Janeiro, 15-Março,20, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4), do guarda-mor e provedor da saúde do porto de Belém, Francisco 
Joaquim Soares Brandão, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro], informando acerca da entrada de 
embarcações no porto de Belém, sendo elas, o bergantim”Santa Luzia e Almas”, do 
mestre Pedro António da Silva; o iate, “Senhora da Conceição e São Joaquim”, cujo 
mestre é José Gomes Fogaça”; o navio dinamarquês, “Anna Doroteia”, cujo mestre 
é Cristiano Lourensen; o iate, “Senhor da Misericórdia”, cujo mestre é José Gomes 
de Paiva. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 20. 
 

21-  1790, Junho, 17, Vila de Conde 
CARTA dos vereadores Martinho Carneiro de Sá Barbosa, Francisco Luís da Silva 
Mota, João Carneiro de Azevedo Gayo, e procurador da câmara da Vila do Conde, 
José Gomes Lira, à rainha [D. Maria I], protestando contra a intimação que 
receberam do da alfandegada, afirmando que o mesmo juiz não tem jurisdição para 
proceder a intimação.  
Anexo: certidão, ofício, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 21. 
 

22-  ����1790, Junho, 21- 1791, Julho, 26, Lisboa 
OFÍCIOS (2), do desembargador dos Agravos e superintendente geral dos 
contrabandos e descaminhos dos direitos reais, António Joaquim de Pina Manique 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro, o primeiro, sobre a visita do capitão da charrua” Bom Sucesso e São Bento”, 
Manuel Pinto Franco, que encalhou na ilha do Faial que este entregou-lhe três 
cartas inclusas; o segundo, informando sobre e visita do ouro feita a galera, “santos 
Mártires, Triunfo do Mar”, cujo capitão é António Luís da Piedade, que chegou de 
Santos.  
Anexo: lista 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 22. 
 

23-  1790, Julho, 8, Lisboa 
OFÍCIO do juiz do crime da Ribeira, servindo de ouvidor da Alfandega, José 
Germano de Santa Marta Mesquita e Melo, ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], informando acerca do 
embargo do navio, “Maria”, solicitado por Dohrman de Garon, uma vez que viajou 
para “Nova Yorque” consignado a Arnaldo Henrique Dolrman, que não cumpriu 
as ordens estabelecidas, e mudando o nome da embarcação para “União”. 
Anexo: requerimento    
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 23. 
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24-  [ant. 1790, Julho, 19] – [post. 1791, Agosto, 1] 
REQUERIMENTOS (4), à rainha [D. Maria I], o primeiro, do procurador da 
condessa de Vila Nova de Souto, José Joaquim, solicitando que o iate da sua 
constituísse fosse levado para o sítio da franquia da alfândega; o segundo, do 
piloto, José Joaquim Cabral, pedindo o pagamento de seis meses de soldo; o 
terceiro; da viscondessa de Vila Nova de Souto de el Rei, [D. Francisca Felizarda de 
Lencastre da Fonseca e Camões], solicitando o desembargue do seu iate e que as 
possíveis sejam custeadas pelo guarda-mor [da saúde do porto de Setúbal], por 
considerar o embargo do iate para quarenta injusto; o quarto, do cadete da 1º 
Companhia do Regimento de Lippe, D. Joaquim Bernardo da Silva de Mendonça e 
Moura, solicitando uma promoção para segundo tenente da Marinha Real. 
Anexo: requerimentos, certidões, despacho, auto, atestados,  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 24. 
 

25-  1790, Julho, 24, Madrid 
OFÍCIO de Alleyne Filz Herbert, informando que aceitou em nome da rainha [D. 
Maria I] uma declaração assinada pelo conde de Florida Branca, em nome do rei 
espanhol [D. Carlos IV], demonstrando satisfação pela tomada de alguns navios 
ingleses. 
Anexo: o ofício em inglês  
Obs.: o documento é uma tradução. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 25. 
 

26-  1790, Agosto, 18, Lisboa – 1791, Maio, 24, Chaves 
OFÍCIOS (2), o primeiro de Vasco Salter Mascarenhas e Mendonça, informando 
que o navio “Nossa Senhora de Penha de França Marquês de Angeja”, cujo capitão 
é Custodio de Azevedo Rendo, chegou de Macau; o segundo, do [ouvidor da 
comarca de Bragança], Miguel Pereira de Barros, informando que o marechal, 
Bartolomeu da Costa acerca do despacho favorável do destinatário e agradecendo-
lhe tantos benefícios, provavelmente ambos ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro]. 
Anexo: mapas 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 26. 
 

27-  [post. 1790, Dezembro] 
INFORMAÇÃO acerca do aviso de 3 de Abril de 1789, que ordenava o pagamento 
de duzentos reis por dia, ao sargento – mor, Manuel Raimundo Balester.  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 27. 
 

28-  [1790] 
INFORMAÇÃO, sobre o ordenado do escrivão das avaliações e entrada de dízimos 
do pescado do estado e da Casa de Bragança, capitão, Joaquim António. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 28. 
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29-  1791, Julho, 15 – Novembro, 11, Vila Viçosa  
OFÍCIOS (2), de D. João de Noronha, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, informando acerca dos 
pagamentos aos ministros da Real Capela de Vila Viçosa; remetendo a certidão de 
óbito do deão da Real Capela de Vila Viçosa, [D. Vicente da Gama Leal].  
Anexo: ofício, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 29. 
 

30-  1791, Junho, 26, Figueira 
OFÍCIO do juiz de fora da Figueira, Manuel Oliveira Valente, ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, 
remetendo duas relações acerca dos trabalhos da Real Mina de Carvão. 
Anexo: relações  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 30. 
 

31-  1791, Julho, 21, Queluz – 1796, Junho, 28, Porto 
OFÍCIOS (2), ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Luís 
Pinto de Sousa [Coutinho], o primeiro, (cópia) do visconde da Lourinhã, [Manuel 
Bernardo de Melo e Castro] sobre as baixas dos soldados que já tiverem servido 
por 10 anos, referindo novas ordens acerca do recrutamento e estado dos 
regimentos; o segundo, do desembargador dos agravos da Casa da Suplicação, 
corregedor e provedor da comarca do Porto, Francisco de Almada e Mendonça, 
informando que remetia três marinheiros que fugiram das naus reais. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 31. 
 

32-  1791, Julho, 30, São Pedro do Muel – Outubro, 30, Leiria  
OFÍCIOS (2), do corregedor da comarca e conservador os Pinhais Reais de Leiria, 
Luís Xavier Valente de Gouveia, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha 
e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, o primeiro, relatando acerca da sua viagem 
para São Pedro de Muel, informando sobre a partida e iates daquele porto, das 
queixas dos mestres da necessidade de cabos para os embarques, a chegada de um 
carregamento de madeira, a prisão do guarda-mor do Pinhal Manuel Francisco 
Cabelo, os livros de arrendamento de umas terras que pertencem ao Pinhal Real; o 
segundo, informando que a venda da madeira na real fabrica tinha sido concluída 
no dia 27 de [Outubro], na presença do escrivão e meirinho da Conceição, e que as 
receitas da venda foi de dez mil, oitocentos e noventa reis. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 32. 
 

33-  [1791] 
INFORMAÇÃO comunicando que da mesma forma que os lentes da Universidade 
[de Coimbra] não pagam décima dos seus ordenados, os da Academia Real da 
Marinha deviam usufruir da mesma regalia, uma vez que segundo os estatutos 
gozam dos mesmo privilégios, isenções e fraquezas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 33. 
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34-  [ant. 1792] 
DECRETO da rainha [D. Maria I] nomeando o bacharel Tomas António Vila Nova 
Portugal, para o cargo de Corregedor de Vila Viçosa por três anos, atendendo a 
capacidade com que desempenhou as funções de juiz de fora.  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 34. 
 

35-  1792, Julho, 20, Lisboa 
OFÍCIO, do juiz do crime do Bairro do Castelo, Pedro Duarte da Silva, ao 
intendente geral da Polícia da Corte e Reino, [Diogo Inácio de Pina Manique], 
informando que foi a casa de António Pereira de Mesquita executar uma diligência 
e que encontrou muitos maços de papeis e livros e que por serem muito ainda não 
conseguiu determinar o conteúdo dos papeis e que encontrou muitos pertencentes 
a comissão e contas do Real Arsenal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 35. 
 

36-  1792, Setembro, 25, Queluz 
DECRETO (cópia) da rainha [D. Maria I] fazendo mercê de um cargo de deputado 
da Mesa da Consciência e Ordens, ao graduado na faculdade dos sagrados cânones 
da Universidade de Coimbra, D. Francisco de Almeida Melo e Castro, sobrinho do 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 36. 
 

37-  1792, Outubro, 29 -30, Gibraltar 
ATESTADOS (3), o primeiro passado pelo alferes do 1º Regimento da Armada Real 
e de guarnição na fragata,”São João e príncipe do Brasil”, Francisco Infante de 
Sequeira Correia de Sá, atesta que recebeu ordens do comandante e capitão da 
Fragata, José Maria de Medeiros, para que informasse por escrito acerca do 
comportamento reprovável do 2º tenente do mar Rodrigo Lobo; o segundo, 
passado pelo 2º tenente do Regimento da Artilharia da Corte, António José 
Cordeiro, atestando que presenciou a bordo da fragata, “Príncipe do Brasil”, o 
comportamento desrespeitoso do 2º tenente de mar, Rodrigo Lobo, contra o 
comandante da fragata; o terceiro, passado pelo religioso da congregação da 
Terceira Ordem da Penitência e capelão da fragata “São João Príncipe do Brasil”, 
frei António de Santa Isabel, atestando que José Maria de Medeiros é um 
comandante activo e diligente e confirmando uma tentativa de levantamento de 
dos oficiais da Marinha, Rodrigo José Ferreira Lobo, Francisco Garção, Rodrigo 
Alamar, Luís de Abreu e José Pedro. 
Anexo: declaração. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 37. 
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38-  1792, Novembro, 27, Lisboa 
ATESTADO passado pelo médico, Bento José Pereira de Carvalho, atestando que o 
cirurgião Manuel António Lopes tem uma doença nervosa e que o doente se 
encontra incapacitado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 38. 
 

39-  1793, Março, 28, Lisboa  
AVISO duque de Lafões [D. João Carlos de Bragança Sousa Ligne Tavares 
Mascarenhas da Silva], ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, comunicando o perdão concedido aos 
soldados presos da Trafaria: Venceslau Pereira Carvalho do Regimento de Lipe, 
Jacinto José Fernandes do Regimento da Cavalaria de Mecklembourg e José 
António do Regimento da Infantaria de Lagos 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 39. 
 

40-  [post.1793, Maio], Boston  
CARTA do mestre da Chalupa “Dolfhin”, informando que saiu de Bóston com 
destino a Lisboa e foi interceptado por dois escaleres da fragata francesa “Thomas, 
onde foi informando que os franceses estavam em guerra com Portugal, e que tinha 
de acompanhar a Esquadra francesa até Brest (França). 
Obs.: o signatário faz menção a guerra contra a França. E, nesta data, Portugal faz a 
aliança com Espanha contra a França. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 40. 
 

41-  1793, Agosto, 28, Queluz 
OFÍCIOS (2), do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro ao general José Sanches de Brito, o primeiro, 
informando da notícia que circulava na corte de que o general queria que a nau 
“Conceição” fosse ao dique para ser forrada de cobre, e que ele pretendia ser 
tratado por vice – almirante, tratamento que a sua actual patente não lhe confere; 
referindo ainda as despesas de jantares da jornada de oficiais em Londres, 
aconselhando – o a evitar desperdícios e sobre os oficiais que deixam suas 
embarcações para dormirem na terra; o segundo, acusando a recepção de uma 
carta, que levou a presença do príncipe regente D. João e acerca de boa recepção da 
esquadra portuguesa no porto de Portsmouth. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 41. 
 

42-  1793, Setembro, 14 – [post. 1790 – ant. 1795] 
RELAÇÃO e MAPA sobre os oficiais do primeiro Regimento de Infantaria de 
Olivença destinadas a embarcações reais; e o mapa acerca de mercadorias de 
Surrate e de Bangalate destinadas ao comércio na Costa Africana. 
Obs.: o mapa tem a mesma marca d água da relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 42. 
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43-  1793, Setembro, 15, [Lisboa] 
RELAÇÕES (6), dos oficias, cadetes e dos criados dos oficiais do primeiro 
Regimento de Infantaria do Porto que embarcam para Espanha e dos oficiais que 
levam criados para Espanha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 43. 
 

44-  1793, Setembro, 22, Setúbal 
MAPA diário do Regimento da Infantaria de Setúbal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 44. 
 

45-  1793, Outubro, 22, [Lisboa] 
RELAÇÕES (2), dos oficiais do Corpo da Marinha, que embarcaram nas naus 
“Vasco da Gama” e “Maria I” e fragatas “Graça” e “Princesa do Brasil”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 45. 
 

46-  1794 
OFÍCIO em árabe. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 46. 
 

47-  1794, Março, 8 – Abril, 14, Tavira 
OFÍCIOS (3), ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, do ao [governador e capitão-geral do Algarve] conde 
de Vale de Reis, [Nuno José Fulgêncio Agostinho João Nepomuceno de Mendonça 
e Moura], o primeiro acusando a recepção de um aviso que ordenava o 
recrutamento de cento e cinco algarvios para o serviço do Arsenal Real da Marinha, 
nas embarcações reais; o segundo, comunicando o envio uma leva de cinquenta 
homens da cidade de Faro para o serviço das naus reais; o terceiro, acerca do envio 
de algarvios para o Arsenal Real da Marinha. 
Anexo: mapas, ofícios, ofício (cópia) 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 47. 
 

48-  1794, Abril, 10, Lisboa  
CARTA particular (cópia) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro], de Edward Roe, informando que enquanto 
este ausente a sua casa foi assaltada, das suspeitas sobre o criado do capitão 
Campbell, pedindo que o destinatário que o mesmo criado fosse preso para 
averiguações.  
Anexo: cartas em inglês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 48. 
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49-  [1794, Abril, 12, Lisboa] 
�OFÍCIOS (5), a Manuel de Nascimento Costa e António Joaquim dos Reis 
Portugal, sendo: o primeiro, acerca de carregamentos de missangas e pólvora 
transportados pelas naus “Nossa Senhora de Belém” e “Nossa Senhora da 
Conceição para serem vendidos em Moçambique; o segundo, o terceiro, o quarto, e 
o quinto, sobre a ordem régia para que a nau “Santo António Polifemo” fosse na 
monção para Goa, informando acerca do carregamento de barras de ferro sortido, 
explicando procedimentos a serem cumpridos no acto da venda, acerca de uma 
carga de ferro a receber na Baía que havia sido deixada na monção de 1791 pela 
nau “Conceição”, as ordens dadas pelo secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar Martinho de Melo e Castro acerca da expedição da nau “Santo 
António Polifemo” para Goa alertando acerca da vontade régia em favorecer o 
comércio com os portos de Moçambique, Goa, Diu, Damão, Surrate e Bombaim e 
fornecendo ordens precisas para o sucesso da expedição. 
Anexo: mapas 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 49. 
 

50-  1794, Junho, 7, Lisboa 
OFÍCIO de Francisco António Vieira, Custódio Gomes de Vilas Boas e Manuel do 
Espírito Santo Limpo, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar Martinho de Melo e Castro], emitindo um parecer sobre o aluno da Real 
Academia da Marinha, António Luciano Cortez Pinto, informando que ele fez a 
matrícula em 16 de Novembro de 1789 e que frequentou a instituição até 27 de 
Fevereiro de 1790 e que não fez exames no fim do ano lectivo.  
Anexo: requerimento, atestado, certidão.  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 50. 
 

51-  1798, Março, 31 – Setembro, 13, Faro 
MAPAS (4), das embarcações que entraram e saíram do reino do Algarve em 
Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 1798, elaborados pelo juiz de fora e alfandega 
de Faro, José Joaquim Miranda e Horta.  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 51. 
 

52-  [post. 1800, Maio, 7] – [post. 1800, Maio, 27] 
REQUERIMENTOS (2), ao príncipe regente [D. João], o primeiro de José Malaquias 
de Oliveira, pedindo para ser integrado no serviço real como praticante; e o 
segundo, da viúva Maria dos Santos, solicitando que lhe pagassem os soldos 
vencidos do seu falecido filho, José Pereira que trabalhava no serviço real. 
Anexo: atestado, requerimentos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 52. 
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53-  [ant. 1801, Outubro, 5] – 1800, Julho, 2, Rio de Janeiro 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
visconde de Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], a 
informação comunicando que o conde de Azambuja, [José Maria Rolim de Moura 
Mendonça] havia remetido um requerimento de um índio, pedindo que levasse a 
presença do [príncipe regente D. João]; e o ofício do vice-rei do Estado do Brasil], 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito], informando acerca da conduta e 
capacidade de trabalho dos ministros, José Pedro Coelho Machado Torres, Luís 
José de Carvalho e Melo, Paulo Fernandes Viana, Francisco Miranda Duarte, 
Francisco Lopes de Sousa, Manuel Carlos da Silva Gusmão, José Fortunato de 
Brito, Pedro Alves Dinis, Inácio Joaquim de Moraes, José Albano Fragoso, Joaquim 
José de Mendonça Cardoso, José António Ribeiro Freire, José Barroso Pereira, José 
Carlos Pinto Sousa, Manuel José Batista Felgueiras, José da Silva Loureiro Borges e 
José António de Azevedo Cabral. 
Anexo: lembrete 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 53. 
 

54-  [post. 1803, Novembro, 15 – ant. 1807, Novembro] - [post. 1809, Fevereiro, 2] 
REQUERIMENTOS (6), ao príncipe regente D. João, o primeiro do lente de 
matemática da Academia Real da Marinha e Comércio do Porto, Manuel José da 
Cunha e Sousa, solicitando a atribuição da patente de capitão de uma fragata com 
vencimento de serviços e sem soldo; o segundo, do cabo da Esquadra da Segunda 
Companhia da Divisão da Brigada da Real Marinha, Jerónimo José Correia 
pedindo nomeação para porta-bandeira para qualquer uma das divisões; o terceiro, 
de Manuel José Miranda e outros credores de António Gomes da Silva Belforte, 
explicando que parte da dívida vem do fabrico do navio “Boa Harmonia” foi lhes 
concedido a hipoteca da embarcação, mas o proprietário pretende seguir viagem 
para não pagar a dívida, desta forma solicitam que as torres da marinha impeçam a 
passagem do navio se o proprietário não apresentar prova de estar livre do 
embargo pedido pelos requerentes; o quarto, do anspeçada da Sétima Companhia 
do Regimento de Lipe, Manuel da Silva pedindo passagem para a Segunda Divisão 
da Brigada Real da Marinha; o quinto, do sargento da Brigada Real da Marinha, 
Francisco Gonçalves pedindo passagem para o regimento da cavalaria número 
quatro; o sexto, do mestre alfaiate, Francisco Pinheiro solicitando um aviso régio 
que dê baixa a sua condição de militar, uma vez que já se encontra empregado no 
serviço real da fazenda.  
Anexo: requerimentos alvará, decretos, lembretes 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 54. 
 

55-  [post. 1806, Julho, 22] 
MEMÓRIA acerca dos melhoramentos dos pinhais reais de Leiria e as suas fábricas 
resinosas contendo um plano de regimento dos empregados.  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 55. 
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56-  1808, Outubro, 5, Lisboa – 1819, Setembro, 29 
OFÍCIOS (4), ao [governador do Reino e secretário da Marinha e da Guerra], D. 
Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], sendo o primeiro de Januário António Lopes da 
Silva, remetendo a relação inclusa dos soldados de diversos regimentos que 
trabalham na Real Cordoaria da Junqueira; o segundo, do secretário da Academia 
[Real de Fortificação, Artilharia e Desenho], João Carlos Portelo, acerca do ofício do 
lente da mesma Academia, Manuel José de Sousa; o terceiro, do [conselheiro da 
Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa], Pedro Mariz de Sousa Sarmento, 
informando sobre o seu parecer acerca da representação do azemel das Reais 
Cavalheiros, solicitando ocupar o lugar de guarda-mor dos armazéns que estão no 
forte de São João da Junqueira; o quarto, do coronel comandante do quartel da 
Boavista, José Jacinto Ferreira Picão, informando que remeteu o requerimento 
incluso de João Ferreira de Matos. 
Anexo: relação, requerimento, carta de mercê, ofícios, informações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 56. 
 

57-  1810, Novembro, 19, Lisboa 
CARTA ao do juiz da visita do ouro, Pedro Duarte da Silva, ao príncipe regente [D. 
João] informando que Francisco José da paz, nomeado para escrivão não apresenta-
se para trabalhar há mais de 6 anos na visita do ouro, sendo que inicialmente 
mandava uma pessoa em seu lugar mas que há dois anos que deixou de fazê-lo, e 
desde então o escrivão do meirinho tem ocupado das suas tarefas, solicitando que o 
príncipe nomeei outro escrivão. 
Anexo: informação, requerimento, decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 57. 
 

58-  1817, Agosto, 19, Rio de Janeiro 
DECRETO do rei [D. João VI] concedendo o perdão geral a todos os desertores que 
no prazo de sessenta dias se apresentassem as autoridades militares das suas 
respectivas províncias, por conta da comemoração do casamento do príncipe D. 
Pedro de Alcântara com a arquiduquesa da Áustria Carolina Josefa Leopoldina.   
Obs.: documento impresso.  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 58. 
 

59-  ����1817, Outubro, 22 – Novembro, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) e INFORMAÇÃO sobre o navio “São José Triunfante”, fretado pelo 
desembargador e intendente da Marinha para conduzir tropas para o Brasil, tendo 
já transportado uma leva de tropas do Porto para Lisboa; o inspector da Ribeira em 
execução de um aviso da Secretaria de Estado declarou ao capitão que a 
embarcação já não seguiria viagem para a América, desta forma o mestre / caixa do 
navio protestou alegando que havia um contrato para ser respeitado, uma vez que 
não tinha sido ele a pedir a dispensa do navio, pedindo que lhe pagassem o frete 
relativo ao tempo que o navio esteve de serviço. 
Anexo: ofícios, lembretes, informações, ofícios, ofícios (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 59. 
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60-  1818, Maio, 16, Lisboa 
CARTA de João Gaudêncio Torres, ao rei [D. João VI], remetendo os documentos 
relativos a pretensão de Francisco de Lemos Bettencourt, proprietário do paul em 
Alcobaça. 
Anexo: lembrete, informação, relações, requerimentos, ofícios, mapa, memória.   
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 60. 
 

61-  1818, Abril, 4, [Lisboa] 
RELAÇÃO acerca dos exemplares dos seis tomos de Arquitetura Militar de Antoni, 
do compêndio das minas e do compêndio militar de tática que se encontram no 
arquivo da Academia Real da Fortificação, Artilharia e Desenho.  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 61. 
 

62-  1819, Julho, 10, Lisboa 
CARTA, do [desembargador] Manuel Lopes de Figueiredo, ao rei [D. João VI] 
informando acerca do requerimento de Lourenço José, que tem um contrato de 
locação e condução com a Real Junta da Fazenda e Marinha de um terreno. 
Anexo: requerimento 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 62. 
 

63-  1819, Novembro, 6-8, Lisboa 
CONSULTAS (2), da Junta da Saúde Publica ao rei [D. João VI], acerca do 
desembarque no porto de São Martinho de gêneros provenientes de portos 
contagiados [de Andaluzia]; acerca do ofício do Tribunal do Real Acordo de 
Sevilha, dirigido ao comandante das armas do Reino do Algarve, pedindo 
autorização para importar gêneros do Algarve necessários para acudir os 
habitantes das zonas de contágio.  
Anexo: lembretes, ofícios, requerimentos, cartas circulares (cópia), ofícios (cópia).  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 63. 
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64-  1821, Março, 15 – [post. 1821, Julho, 30] 
REQUERIMENTOS (4), ao rei [D. João VI], o primeiro do alferes do Regimento de 
Infantaria Nº 17, João Isidoro Alvelos Spínola e do alferes do Regimento de 
Infantaria Nº 13, Joaquim Maria Alvelos Spínola pedindo para prosseguir os seus 
estudos na Academia Real da Marinha, uma vez que devido aos atrasos nos seus 
despachos, quando a Secretária da Tropa expediu os avisos, as matriculas já 
estavam fechadas; o segundo, de Luís António Belo dos Reis, pedindo para ser 
nomeado para um cargo, uma vez que já terminou o curso de matemática na Real 
Academia da Marinha; o terceiro de Pedro Antônio Batista, solicitando ser 
admitido no lugar de praticante da Contadoria da Marinha, visto encontrar-se 
aprovado nos estudos da real aula de comércio; o quarto, do oficial da Fazenda, 
Libânio Antônio da Silva, solicitando ser condecorado com o hábito de Cristo, por 
serviços prestados em Lisboa e no Rio de Janeiro, como aconteceu com os restantes 
oficiais da fazenda. 
Anexo: lembretes, título de habilitação, carta de nomeação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 64. 
 

65-  ����[post. 1823, Julho, 23] – [post. 1823, Agosto, 25] 
REQUERIMENTOS (2), ao rei [D. João VI], o primeiro de António Barbosa, natural 
da comarca de Viseu, preso na cadeia da corte, solicitando uma certidão onde 
conste tudo o que há a seu respeito no livro dos socorros da fragata que veio do Rio 
de Janeiro; o segundo do empregado do comissariado português, Manuel José 
Soares, preso no Rossio no dia 1 de Junho, espancado e enviado para a nau “São 
Sebastião”, onde o comandante enviou ao hospital, solicitando que o mesmo 
comandante passe um atestado onde confirme o sucedido. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 65. 
 

66-  ����1823, Dezembro, 24, [Lisboa] – 1824, Abril, 28, [Lisboa] 
AVISOS (2) e OFÍCIO, sendo os avisos, primeiro e terceiro documentos, do 
[ministro da Guerra, interino da Marinha e Ultramar], conde de Subserra, [Manuel 
Inácio Martins Pamplona Corte Real], o primeiro, ao [secretário do Conselho 
Ultramarino], barão da Vila da Praia, [Francisco de Borja Garção Stockler], 
informando acerca da licença com vencimento de soldo concedido ao tenente-
coronel do Real Corpo dos Engenheiros, Manuel Joaquim da Silva; o segundo, um 
ofício do conde de Rio Maior ao [ministro da Guerra, assistente ao Despacho e 
ministro da Marinha], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte 
Real], remetendo o requerimento do inglês William Wilche, acusado de facilitar a 
fuga a alguns oficiais da Marinha na Bahia; o terceiro, ao [major general, da 
Armada Real] marquês de Viana [D. João Manuel de Meneses], remetendo 
requerimento do primeiro-tenente da Armada Real, Pedro José Correia.                                 
Anexo: lembrete, requerimento,                                                                                                                                                                                                                     
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 66. 
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67-  1824, Abril, 4 -Maio, 16, Setúbal  
OFÍCIOS (2), o primeiro de José Vicente Lobo da Cunha, solicitando ser nomeado 
para tenente-coronel, uma vez que ainda não acedeu a esta promoção devido aos 
atrasos na nomeação; o segundo, do major comandante Vicente Ferreira de 
Saldanha, ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros] marquês de Palmela 
[D. Pedro de Sousa Holstein], remetendo um mapa relativo a entradas e saídas de 
embarcações mercantes no porto de Setúbal, vindas da Suécia, Portugal e América 
do Norte. 
Anexo: mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 67. 
 

68-  1824, Agosto, 5, Lisboa 
CARTA, de José Xavier Mouzinho da Silveira, acerca das diferenças entre as noções 
de “comércio” e “ comerciantes”, ressaltando que não devem ser confundidos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 68. 
 

69-  [ant. 1824, Setembro, 16] – 1827, Dezembro, 10, Lisboa 
REQUERIMENTOS (3), do doutor António Júlio de Frias Pimentel e Abreu, antigo 
corregedor e provedor da comarca do Porto, solicitando certidão onde conste que 
cumpriu as ordens expedidas pelo quartel-general do almirantado; o segundo, de 
António Cerqueira Carvalho, solicitando licença para citar o capitão tenente Isidoro 
Francisco Guimarães; o terceiro, do alferes ajudante do regimento de infantaria Nº 
2, Joaquim Vieira Maria, solicitando que o capitão tenente Rodrigo José da Cunha, 
certifique que ele viajou na charrua “Galateia” de Angola para Lisboa. 
Obs.: dirigidos a um secretário de Estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 69. 
 

70-  [ant. 1825, Março, 17] – [ant. 1825, Agosto, 20] 
REQUERIMENTOS (2), o primeiro, do tenente-coronel do estado-maior, Domingos 
Pires e Monteiro Bandeira, solicitando dois meses de licença para ir a província da 
Beira, onde tem casa; o segundo, do primeiro-tenente do Real Corpo dos 
Engenheiros, Manuel Pedro de Oliveira Grijó, solicitando cópia do aviso onde 
consta o despacho de deferimento, do seu requerimento; ambos dirigidos ao rei [D. 
João VI]. 
Anexo: requerimento 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 70. 
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71-  1825, Agosto, 4, Lisboa – 1826, Fevereiro, 11, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2), ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] José 
Joaquim Monteiro Torres, o primeiro do cardeal regedor das [justiças] informando 
que passou ordens ao juiz dos degredados, acerca do réu sentenciado para o 
degredo a Cabo Verde, Bartolomeu Joaquim Ferreira e informando o seu parecer 
sobre o requerimento de Joaquim José Parata, condenado ao degredo para a Ilha de 
São Tomé; o segundo, do [comandante do Estado Maior General] conde de 
Barbacena [Francisco Furtado de Castro do Rio de Mendonça e Faro], informando 
sobre os insultos que o segundo tenente da Armada Real, Januário Pedro Celestino 
fez contra a guarda dos inglesinhas e um oficial do mesmo corpo. 
Anexo: certidões, requerimentos, ofício, declaração (cópia), informação (cópia de 
parágrafo) 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 71. 
 

72-  1826, Agosto, 17 – 29, [Lisboa] 
AVISO e OFÍCIO, do [secretário de Estado da Guerra], João Carlos de Saldanha de 
Oliveira Braun, ao ministro e [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Manuel Inácio da Costa Quintela, ordenando que a casa onde 
funcionam os tribunais do Conselho de Guerra e do Conselho de Justiça seja posta 
a disposição do provedor da Casa da Moeda, Luís Mouzinho de Albuquerque; 
ordenado que o chefe da repartição da saúde do exército, Joaquim Tomás 
Valadares, examine as casas do edifício do pátio das vacas, ocupadas pelo cartório 
da secretária de Estado dos Negócios da Marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 72. 
 

73-  1826, Novembro, 11-20, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2) do [secretário de Estado da Guerra, Manuel] Inácio da Costa Quintela 
a Secretária de Estado dos Negócios da Marinha, remetendo uma cópia do ofício 
sobre o comandante da divisão de operações que informa a prisão do primeiro-
tenente da Armada Real, Alexandre Evaristo de Lemos por ter reconhecido a Junta 
de Tavira; informando que não existem exemplares das instruções para a 
formatura, exercício e movimentos dos corpos de infantaria dadas pelo Marechal 
Beresford. 
Anexo: ofício, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 73. 
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74-  [ant. 1827, Outubro, 23] – [ant. 1827, Dezembro, 10] 
REQUERIMENTOS (5) à princesa regente [D. Isabel Maria], o primeiro de José 
Veríssimo da Silva, solicitando licenças para resolver um assunto judicial; o 
segundo, do bacharel, José Joaquim Rodrigues Coelho, solicitando uma certidão 
onde consta que cumpriu todas as ordens expedidas pela Secretária de Estado dos 
Negócios da Marinha, quando exerceu o cargo de juiz de fora na vila de Marvão; o 
terceiro, de António Xavier Machado e Cerveira, solicitando licença para despejar o 
seu inquilino o vice-almirante Francisco de Borja Salema [Garçon]; o quarto, de D. 
Joaquina Ludovina Gil Taroca, solicitando licença para citar o conde da Lapa, 
[Manuel de Almeida Vasconcelos Soveral de Carvalho da Maia Soares de 
Albegaria], para uma acção civil; o quinto, de José Pereira de Meneses, solicitando 
uma certidão onde consta que cumpriu todas as ordens expedidas quando exerceu 
o cargo de juiz de fora em Vila Real de Trás-os-Montes; 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 74. 
 

75-  ����[ant. 1828, Fevereiro, 8] – [ant. 1828, Junho, 26] 
REQUERIMENTOS (4), à princesa regente [D. Isabel Maria], o primeiro, do 
bacharel Manuel José Rodrigues Araújo e Costa, solicitando certidão onde consta 
que cumpriu todas as ordens expedidas pela Secretária de Estado da Marinha 
quando exerceu o cargo de juiz de fora de Lafões; o segundo, do procurador-geral 
da Junta da Liquidação dos Fundos das extintas Companhias do Grão Pará e 
Maranhão, Pernambuco e Paraíba, Anacleto Severino de Lima, solicitando licença 
para citar o capitão-de-mar-e-guerra, José Maria Vieira da Silva procurador de um 
dos herdeiros de Francisco Nicolau Roncon credor das extintas companhias; o 
terceiro, de Marcelino Teotônio de Azevedo, pedindo certidão onde consta que 
cumpriu todas as ordens expedidas pela Secretária de Estado da Marinha quando 
exerceu o cargo de provedor da Comarca de Setúbal; o quarto, de Alexandre 
Duarte Carrilho solicitando certidão onde consta que cumpriu todas as ordens 
expedidas quando exerceu o cargo de provedor da Comarca de Coimbra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 75. 
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76-  [1829, Janeiro, 8] – [1830, Maio, 14] 
REQUERIMENTOS (6), ao rei [D. Miguel I], o primeiro do correio da Secretária dos 
Negócios da Marinha, Francisco Pinheiro, solicitando uma certidão como despacho 
de D. João VI onde consta que a filha Doroteia Rosa receberá uma pensão pela sua 
morte; o segundo, de João Francisco Borges, solicitando certidão do despacho do 
requerimento onde pedia para comprar uma porção de farinha; o terceiro, do 
bacharel, Tiago da Silva Albuquerque de Amaral, solicitando certidão onde consta 
que cumpriu todas as ordens expedidas pela Secretária de Estado da Marinha 
quando exerceu o cargo de juiz de fora da vila de Tomar; o quarto, do capitão da 
Cavalaria do Exército, José Maria de Macedo de Gouveia Vasconcelos, solicitando 
um atestado onde conste a bravura do Regimento de Cavalaria número 12, de que 
ele é comandante, contra os inimigos de Portugal; o quinto, de José Teixeira Vieira 
Coelho de Queirós, solicitando um atestado da sua conduta política para com o rei 
e da sua elevação ao trono; o sexto, de João António Preto de Magalhães, 
solicitando licença para citar o general da Armada Real, José Maria Dantas numa 
acção judicial. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 76. 
 

77-  1829, Fevereiro, 7, Lisboa – [ant. 1829, Agosto, 18] 
REQUERIMENTOS (4) o primeiro ao rei [D. Miguel I], os demais a um secretário 
de Estado. O primeiro do capitão comandante do Real Corpo Militar Académico de 
Cavalaria da Universidade de Coimbra, João Antônio Monteiro Louzada, 
solicitando uma certidão sobre os seus serviços a favor do trono e do altar; o 
segundo, de Romão António, proprietário de uma loja de mercearia, pedindo 
licença para citar num processo judicial, o soldado da Brigada Real da Marinha, 
António Maria por lhe dever treze mil duzentos e quinze em reis em géneros; o 
terceiro, de José Bernardo Gonçalves Ferreira Pinto, solicitando um atestado onde 
consta que recusou sair em liberdade, quando foi transportado preso de Viana para 
Cascais; o quarto, de Joaquim Carlos Monteiro Salgado, sentenciado e preso no 
presídio da Covas da Moura, pedindo um atestado do tempo em que se encontra 
preso e do seu bom comportamento 
Anexo: requerimento, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 77. 
 

78-  [ant. 1831, Fevereiro, 4] – [ant. 1831, Dezembro, 3] 
REQUERIMENTOS (7), ao rei D. Miguel I, do preso, João António Pimenta, do 
bacharel Francisco de Matos Mascarenhas de Mancelos, D. Maria Henriqueta 
Pessoa de Amorim, Jerónimo Martins Pamplona Corte Real, João de Bettencourt, 
solicitando certidões e atestados que comprovem os seus despenhos nos cargos que 
exerceram, comprovando licenças concedias e perdão de penas.  
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 78. 
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79-  [ant. 1831, Maio, 18] 
REQUERIMENTO de Rosa Maria, viúva de José da Silva Duarte, ao [ministro 
assistente ao Despacho] duque de Cadaval [D. Nuno Caetano Álvares Pereira de 
Melo], pedindo uma certidão de óbito do marido falecido no Presídio da Trafaria. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 79. 
 

80-  1832, Março, 1, Setúbal  
CARTA do major e comandante Vicente Ferreira de Saldanha, ao rei [D. Miguel I] 
remetendo a relação dos direitos pagos pelos navios marcantes ao Real Cofre da 
Pólvora durante o mês de Fevereiro. 
Anexo: relação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 80. 
 

81-  [post. 1832] 
CADERNO do carregamento da charrua “Maria e Cardoso”, vinda de 
Moçambique, comandada pelo capitão tenente Manuel António Barreiros.  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 81. 
 

82-  1832, Janeiro, 8- Agosto, 18, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde 
de Bastos, [José António de Oliveira Leite de Barros], do capitão tenente e 
comandante Ladislau Benvenuto dos Santos, comunicando que depois de uma 
tempestade a charrua inglesa “John” deu a costa próximo da Torre de Belém e que 
não havendo naquele porto meios para o socorrer, dirigiu para a embarcação com 
dois escalares guarnecidos; informando que se encontrava estabelecido na torre de 
são Julião da barra um serviço de registo de navios e que este serviço concede 
entrada com mais facilidade as embarcações por não ter oficias de artilharia para 
fazer o devido reconhecimento sanitário, estando expostos a possíveis 
contaminações e representado um perigo para a saúde pública; remetendo o 
requerimento de José Bolo, que diz ser mestre de uma caíque de pesca que se 
encontrava afundado em Cascais, e que no entanto mandou averiguar e a 
embarcação não estava na baía de Cascais.  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 82. 
 

83-  1832, Fevereiro, 15 – Março, 31, Setúbal 
OFÍCIOS (5), ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde 
de Bastos, [José António de Oliveira Leite de Barros], do major e comandante, 
Vicente Pereira de Saldanha, remetendo mapas de embarcações mercantes que 
entraram e saíram do porto de Setúbal nos meses de Fevereiro e Março de 1832, 
vindas da Suécia, Inglaterra, França, Ilha de Madeira, Dinamarca, Rússia, Holanda, 
entre outras. 
Anexo: mapas.  
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 83. 
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84-  1832, Maio, 6, Setúbal  
REQUERIMENTO do capitão tenente da Armada Real e capitão do porto da Vila 
de Setúbal, João Baptista Escrivanis, ao rei [D. Miguel I], solicitando vinte dias de 
licença para se deslocar a Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 383, pasta 84. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 384 (1754- 1830) 
N.º de pastas descritas: 26 
Assuntos: ofícios remendo requerimento com mapas das embarcações que entraram e saíram 
dos portos do Porto, Setúbal, Figueira e Lisboa entre 1754 e 1831; solicitação de atribuição de 
postos e passagem; peças de artilharia; armadilha do Reino de Algarve; géneros e alimentos 
destinados aos regimentos 1º e 2º de infantaria, da um artilharia da Bahia e das topas da 
Corte e província de Estremadura; marinheiros doentes; lei das sesmarias; atribuição de 
postos a bacharéis; cartas escritas pelos prisioneiros franceses; contas da repartição do 
comissariado; relações de artilharia e das pessoas nomeadas para os postos nas capitanias de 
Pernambuco e Rio Grande do Norte; os tiros dados pelas embarcações francesas e inglesas no 
rio Tejo; a quantidade de pólvora que entrou no Porto; consultas de requerimentos; pinhais 
de [Escaropeim]; guarnição da esquadra do Algarve; embarcações nacionais e estrangeiras 
que entraram nos portos do Porto, com destino a portos europeus e capitanias brasileiras. 
 

1-  1754, Janeiro, 8, Lisboa 
 DESPACHO do provedor dos Armazéns [da Guiné e Índia], [Fernando de] Larre 
[Garcez Lobo Palha e Almeida] mandando ao construtor da Ribeira das Naus, ao 
patrão mor, mestres e contramestres da Marinha que se encontram a bordo do 
navio sueco designado Luísa [UIrica] que façam a vistoria do uso e do estado das 
coisas do dito navio. 
Anexo: escritos 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 1. 
 

2-  [ant.1769, Outubro, 9, Lisboa] – 1828, Janeiro, 27, [Lisboa] 
REQUERIMENTOS (6) o primeiro, de Crispim [Teixeira] da Silva ao rei [D. José 
I], solicitando o despacho do requerimento confirmando a sua nomeação para o 
posto de sargento-mor; o segundo de João António de Oliveira solicitando que 
seja admitido como cadete da Brigada da Marinha; o terceiro do marechal João 
Baptista Silva de Lagos solicitando passagem para si e para seus dois escravos, 
para poderem viajar para a costa de África; o quarto de Joaquim António 
Monteiro do Couto solicitando o ofício de escrivão dos processos da marinha; o 
quinto de José António Bulhões, solicitando que seja admitido num lugar vago no 
armazém da lenha do Arsenal da Marinha, todos estes ao rei [D. João VI]; o 
quinto do sargento Francisco Raimundo, à princesa regente [D. Isabel Maria], 
solicitando a colocação no posto de alferes ou noutro que permitir a sua 
graduação. 
Anexo: declarações, auto de justificação, requerimentos, certidão, carta régia, 
atestados, certificado, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 2. 
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3-  ����[post.1788, Dezembro, 2, Lisboa] – [ant.1824, Janeiro, 24, Porto] 
MAPAS (10) o primeiro, das escalas do navio “ O Senhor do Bergantim e São 
Tiago”, nomeadamente na Madeira, Bahia de Todos os Santos, Rio de Janeiro, 
Moçambique, Cochim, Maurícias; o segundo, da carga do navio “Minerva” no 
mês de Julho de 1790; o terceiro e o décimo, das embarcações, nacionais e 
estrangeiros que entrarão e saíram do Porto no ano de 1789,1790, 17891, 1792 e 1 
824; o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o nono das embarcações nacionais e 
estrangeiras que saíram do porto de Lisboa nos anos de 1792, 1793 e 1812; o oitavo 
de latitudes e longitude dos navios que encontram em contacto com embarcações 
portuguesas. Os mapas contem informações referentes ao nome das embarcações, 
tipo de embarcações, artilharia, prisioneiros e carga a bordo, portos de saída e 
portos de entrada e os anos; as nacionalidades dos mesmos, os donos e os 
mestres. 
Anexo: declarações, auto de justificação, requerimentos, certidão, carta régia, 
atestados, certificado, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 3. 
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4-  ���� 1785, Agosto, 2, [Lisboa] – 1793, Agosto, 25, [Lisboa] 
OFÍCIOS (9) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro; o primeiro e o segundo, de João da Cunha d`Eça Teles 
de Meneses remetendo mapa que mostra que faltam 290 peças de artilharia de 
ferro para completar as lotações de 9 naus e 6 fragatas de guerra e 364 peças de 
ferro para armar 10 navios e 7 fragatas de guerra e informando que existem no 
Arsenal Real do Exercito 300 peças de artilharia de ferro mas que não são 
adequadas para uso da armada; o terceiro de Gaspar Pinheiro da Câmara Manuel, 
informando que a “armadilha do Reino do Algarve” espirou há 36 anos e que por 
isso poucas pessoas se lembram da mesma; o quarto do capitão-de-mar-e-guerra e 
comandante [do Presídio da Trafaria], José de Melo, informando sobre a saída do 
Rio de Janeiro da nau “Santo António” e a sua viagem para o Reino; o quinto de 
José Xavier da Cunha Eça Teles de Mendonça [Carvalho] informando que 
estavam prontos vinte fardos e oito caixões no armazém do arsenal, carregados 
com géneros destinados ao 2º e 3º semestres dos regimentos 1º e 2º de infantaria e 
1 de artilharia da Bahia, e sete fardos, três caixões e três caixotes com os géneros 
destinados para o regimento de cavalaria de Dragões do Rio de São Pedro, as 
quatro companhias de infantaria e a nova legião de cavalaria, referentes ao 1º e 2º 
semestre; o sexto, o oitavo e o nono do juiz de fora e da alfândega de Figueira, 
Joaquim Inácio Salazar Vasconcelos remetendo mapas das embarcações nacionais 
e estrangeiras que entraram e sairão do porto da Figueira, referentes aos meses de 
Novembro, Dezembro de 1792, Maio, Junho, Julho e Agosto 1793; o sétimo do 
conde de Val de Reis [D. Nuno José Fulgêncio] informando que o governador da 
praça de Lagos e o guarda-mor da saúde da mesma cidade, deram parte de que 
um iate do rei designado São Martinho de Todos os Santos, tinha deixado em 
terra quatro marinheiros doentes, que foram curados no hospital da dita cidade, e 
que o capitão do iate também solicitou 8 pipas de agua, um boi e 180 pães. 
Anexo: mapas, relação, ofício. 
HU_CU_Reino Cx.384, pasta 4.  
 

5-  1796, Dezembro, 10 – 1801, Novembro, 11  
DECRETOS (2) (cópias) da rainha [D. Maria I]; o primeiro, determinando que se 
suspenda a ordem para aplicação da lei das sesmarias; o segundo, ordenando que 
se faça aos bacharéis nomeados na relação em anexo, mercê dos lugares de letras 
declarados na mesma relação. 
Obs: indica que o documento original foi rubricado pelo príncipe regente [D. 
João]. Ver o alvará a que se refere em AHU _ACL_CU_003, Cx. 29, D. 2387. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino Cx.384, pasta 5. 
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6-  ����1798, Janeiro, 31, Porto – Novembro, 19, Porto 
OFÍCIOS (4) do desembargador da Casa da Suplicação e corregedor da comarca 
do [Porto] ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho; o primeiro, informando sobre as cartas escritas pelos 
prisioneiros franceses recolhidos na Real Casa Pia do Porto e remetendo 
requerimento dos negociantes da praça da dita cidade; o segundo, informando o 
fato de uma embarcação espanhola ter encalhado no sítio do Furadouro; o 
terceiro, informando a entrada na barra do Porto do bergantim “Lebre” e o fato 
de mesmo bergantim estar destinado a acompanhar os navios que estavam 
prontos para partir para o Brasil; o quarto, informando a saída de várias 
embarcações com destino ao Brasil, nomeadamente o bergantins “Portilhão” e 
“Gavião”.   
Anexo: requerimentos, listas, ofício e relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 6. 
 

7-  [post. 1798, Janeiro] – [post. 1798] 
MAPAS (27) das embarcações que entraram e saíram dos portos do Porto e de 
Setúbal no ano de 1798. Os mapas contêm informações acerca do nome dos 
navios, nacionalidade, nome dos mestres e a carga a bordo.  
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 7. 
 

8-  1798, Fevereiro, 16, Porto – Julho, 20, Porto 
OFÍCIOS (5) do juiz da alfandega do [Porto], Rodrigo António de Abreu e Lima 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho remetendo mapas das embarcações, nacionais e estrangeiras 
[inglesas, americanas, suecas, dinamarquesas, espanholas, russas, etc.] que 
entraram e saíram do Porto [com destino sobretudo a portos nacionais, a portos 
norte-americanos, a portos brasileiros e europeus], referentes aos meses de 
Janeiro a Junho de 1798.  
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 8. 
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9-  1798, Agosto, 11, Porto -1831, Setembro, 1, [Lisboa] 
 OFÍCIOS (7) o primeiro, de Manuel Joaquim Marques a Pedro João Tomás, 
remetendo mapas das embarcações que entraram e saíram no Porto no mês de 
Julho de 1798, vindas da América, Dinamarca, Alemanha, Inglaterra em sua 
maioria, com destino a portos portugueses e europeus; o segundo e o terceiro de 
Sebastião José Carvalho ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Joaquim José Monteiro Torres, remetendo alguns exemplares das 
contas da repartição do comissariado de mês de Agosto e Setembro de 1821; o 
quarto do [oficial-maior da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Manuel José Maria da Costa e Sá, ao secretário de Estado da Marinha, 
Inácio da Costa Quintela, remetendo relações de artilharia; o quinto, do 
[secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros], marquês de Palmela, [D. Pedro 
de Sousa Holstein], ao [secretário de Estado da Guerra e da Marinha e Ultramar], 
conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], remetendo 
requerimento de Apolinário José de Faria que solicitava o hábito da Ordem de 
Cristo; o sexto do [conselheiro e oficial-maior da Secretaria de estado da Marinha 
e Ultramar no Rio de Janeiro], José Joaquim da Silva Freitas, sobre a resposta a 
uma carta, em que solicita o envio de um requerimento; o sétimo do [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Basto [José António de 
Oliveira Leite de Barros] ao [ministro dos Negócios Estrangeiros], visconde de 
Santarém, Manuel Francisco e Sousa de Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa, 
ordenando que informe os cônsules estrangeiros o teor da lei portuguesa de 16 de 
Março de 1684, a fim de se evitarem que as embarcações inglesas e francesas, 
surtas no rio Tejo, continuem a dar tiros sucessivos, do marco de Alcântara para 
cima, como era expressamente proibido. 
Anexo: mapas, lembretes, requerimentos, instrumentos em forma publica, 
atestados e cartas de nomeação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 9. 
 

10-  ����1798, Setembro, 15, Porto – Setembro, 28, Lisboa 
 OFICIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho; o primeiro, do escrivão da Mesa Grande, João 
Monteiro Carvalho remetendo mapas das embarcações, nacionais e estrangeiras 
que entraram e saíram do Porto, referente ao mês de Agosto de 1798; o segundo, 
do administrador geral da alfândega e [intendente geral da polícia da Corte e 
Reino], Diogo Inácio de Pina Manique, remetendo relações das embarcações que 
chegaram no porto de Lisboa, vindas do Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, 
Santos e porto de São Pedro.  
Anexo: mapas e relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 10. 
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11-  1798, Outubro, 20, Porto – 1799, Janeiro, 12, Porto 
 OFICIOS (4) do juiz interino da alfândega do Porto, João Monteiro de Carvalho 
ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de 
Sousa Coutinho remetendo mapas das embarcações, nacionais e estrangeiras, que 
entraram e saíram na cidade do Porto nos meses de Setembro, Outubro e 
Dezembro de 1798, e no mês de Janeiro de 1799, sobretudo inglesas, alemãs, 
dinamarquesas, suecas e russas, com trigo, centeio, bacalhau, aduelas, linho, 
carvão, chumbo, ferro, etc., com destinos a portos europeus, a Gibraltar e a 
América. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 11. 
 

12-   ����1801, Janeiro, 23, [Queluz] 
 RELAÇÃO (extrato) das pessoas que o príncipe regente [D. João], por decreto, 
proveu aos postos vagos nos regimentos milicianos das capitanias de 
Pernambuco e Rio Grande do Norte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 12. 
 

13-  ����[ca. 1811], Bahia – 1831, Setembro, 1 , Lisboa 
PASSAPORTES (4) (fragmentos e formulários), o primeiro, passado pelo 
governador da Bahia, conde dos Arcos [Marcos de Noronha e Brito], do brigue 
Triunfo, o segundo e o terceiro, são formulários de passaportes, o quarto, do 
bergantim São Joaquim Vingador que pretendia ir para Santos, com escala pelo 
Rio de Janeiro. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 13. 
 

14-  ����1817, Maio, 5 – Novembro, 13 
CONSULTAS (5) da Real Junta do Comércio; a primeira, sobre o requerimento de 
Gonçalo José Lobo, solicitando passaporte para poder levar para o Reino o navio 
que pretendia comprar, construído em Damão; a segunda, sobre a pretensão de 
José Duarte Teles de Faria para receber os emolumentos dos faróis que 
pertenceram ao ofício de meirinho dos armazéns da marinha; a terceira, sobre o 
requerimento do frei Luís da Costa Couto, a quem foi atribuído o posto de 
capelão mor das armadas do reino, solicitando os mesmos vencimentos que 
recebia o seu antecessor pelo cofre dos faróis; a quarta, referentes a quatro 
representações, a primeira dos administradores das casas do ausente Francisco 
José Moreira, a segunda, de José Elias de Miranda, a terceira e a quarta, de 
pessoas diversas sobre as dúvidas acerca dos fretamentos dos navios “D. Ana” e 
“São Cristóvão”; a quarta, sobre o requerimento do proprietário do bergantim 
“Duque da Vitória”, Antônio Raimundo da Silva, pedindo dispensa para não 
levar capelão na viagem para Pernambuco. 
Anexo: lembretes, carta régia, requerimento 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 14. 
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15-  ����1820, Maio, 22, Porto – 1821, Junho, 18, Porto  
OFÍCIOS (4) do juiz da alfandega do [Porto], José Maurício de Abreu de Lima a 
Francisco Maximiano de Sousa remetendo mapas das embarcações, nacionais e 
estrangeiras, que entraram e saíram do Porto nos anos de 1820 e 1821, com 
destino a Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro, Amsterdã, São Petersburgo, Terra 
Nova, Hamburgo, Gênova, Londres, Baltimore, entre outras cidades, vindas de 
portos europeus e do Brasil.  
Anexo: ofício e mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 15. 
 

16-  ����1820, Outubro, Porto - 1821, Janeiro, Porto 
 MAPAS (15) das embarcações, nacionais e estrangeiras, que entraram e saíram do 
Porto nos anos de 1820 e 1821. Os mapas contêm informações acerca do dia da 
entrada, nome das embarcações, nome dos mestres e a carga a bordo; 
embarcações portuguesas com destino a Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Ilha 
das Flores, Maranhão; embarcações estrangeiros vindas da Inglaterra, Dinamarca, 
Alemanha, Rússia, sobretudo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 16. 
 

17-  ����1821, Março, 16, Porto – Outubro, 23, Porto 
OFÍCIOS (2) do escrivão da Mesa Grande da Alfandega do Porto e juiz interino, 
Pedro Alexandre de Abreu de Lima; o primeiro, a Francisco Maximiano de Sousa; 
o segundo, ao [ministro e secretário de Estado dos Negócios da Marinha], 
remetendo mapas das embarcações, nacionais e estrangeiras que entraram e 
saíram do Porto no meses de Fevereiro e Setembro de 1821; demonstrando que as 
embarcações portuguesas destinam-se sobretudo a Pernambuco, Bahia, Rio de 
Janeiro, Maranhão, Santos e Cabo Verde; e que as embarcações estrangeiras vêm 
sobretudo de portos europeus e americanos e destinam-se a portos europeus. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx.384, pasta 17. 
 

18-  1821, Junho, 16, Porto – Dezembro, 19, Porto 
OFÍCIOS (5) do juiz da alfandega do [Porto], José Maurício de Abreu de Lima ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Joaquim José 
Monteiro Torres, remetendo mapas das embarcações, nacionais e estrangeiras, 
que entraram e saíram do Porto, nos meses de Junho, Agosto, Setembro, Agosto, 
Novembro e Dezembro de 1821; demonstrando que as embarcações portuguesas 
destinam-se sobretudo a Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, Santos e 
Cabo Verde; e que as embarcações estrangeiras vindas sobretudo de portos 
europeus e americanos e destinam-se a portos diversos, entre eles Quebec, Terra 
Nova, Bristol, São Petersburgo, Jersey, Setúbal, Corunha, Nápoles, etc.  
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 18. 
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19-  [post. 1824, Junho, 26]  
LISTAS (8) contendo resumos da importância do provimento de alimentos para 
as tropas da corte e província de Estremadura, referentes aos anos de 1788, 
1789,1790, 1791; a quantidade de pólvora que entrou no Porto vinda de Holanda 
no ano de 1789; navios estrangeiros que saíram e entraram no porto de Lisboa no 
ano de 1789, 1790; consultas que subiram a presença do rei pela secretaria de 
Estado dos Negócios da Marinha e Domínios Ultramarinos sobre os 
requerimentos de Manuel João da Silva, Francisco António de Freitas Guimarães, 
António Cláudio da Silva, João Fernandes da Silva, Luís [Garcia de Abrantes], 
Joaquim João Fernandes de Sousa, Domingos José Pereira Rocha e de José Pereira 
da Costa. 
Anexo: relação, lembrete, consulta e requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 19. 
 

20-  1827, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à princesa regente [D. Isabel Maria] 
remetendo ordens para que satisfizesse o que foi determinado pelo rei [D. João 
VI] acerca do requerimento de António Aloísio [Gomes] Atouguia, lente 
substituto da Academia Real da Marinha em que se queixa de ter sido preterido 
pelo padre João Batista e solicita ser promovido a lente catedrático. 
Anexo: oficio, requerimentos, carta régia, alvará, periódicos. Obs: documentos 
impressos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 20. 
 

21-  1827, Abril, 23, [Lisboa] 
AVISO em nome da princesa regente [D. Isabel Maria], ordenando que o Real 
Conselho da Marinha consulte o que parecer sobre o requerimento de Vicente 
Pinto Cosme Pereira de Carvalho, em que este pede para ser provido no oficio de 
feitor e tesoureiro da fabrica do Douro na cidade do Porto. 
Anexo: requerimentos, provisão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 21. 
 

22-  [ant.1828, Março, 26] -1831, Janeiro, 12, Porto 
REQUERIEMNTOS (6); o primeiro, dos habitantes do bairro de Belém, à princesa 
regente [D. Isabel Maria], solicitando alguns toldos e bandeiras para os festejos a 
quando da chegada do rei; o segundo, a um secretário de Estado, de Felipe Rocha 
[Gameiro] de Mendonça solicitando 40 dias de licença devido a sua doença; do 
terceiro ao sexto ao rei [D. Miguel I], o terceiro, de Joaquim Xavier da Silva 
requerendo dois meses de licença; o quarto, de João Pinto de Carvalho; o quinto, 
de Carlos Ferreira Soares e João José [Gavinho]; o sexto, de Manuel Ferreira 
Guimarães, os três solicitando passaportes. 
 Anexo: lembretes, oficio, atestado, passaportes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 22. 
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23-  1829, Junho, 3, [Lisboa] – 1831, Junho, 10, [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) ao [ministro assistente ao Despacho] duque de Cadaval [D. Nuno 
Caetano Álvares Pereira de Melo]; o primeiro, sobre a possibilidade de utilizar os 
pinhais de [Escaropeim] para terminar a construção de uma nau; o segundo do 
tenente e comandante da esquadra do Algarve, Feliciano José Matias, remetendo 
mapas do estado da guarnição da esquadra; o terceiro, do major comandante, 
Vicente Ferreira de Saldanha, remetendo listas das embarcações que entraram a 
saíram do porto de Setúbal de 16 a 30 de Junho de 1830; o quarto do Juiz da 
Alfandega do [Porto], José Maurício de Abreu de Lima, remetendo mapas das 
embarcações, nacionais e estrangeiras, que entraram e saíram do Porto no mês de 
Abril de 1831; o quinto do intendente geral da Policia, António Germano da Veiga 
sobre a recepção de ofícios remetidas pelo juiz de fora de Setúbal, [José Joaquim 
Fratel Mergulhão de Sequeira], informando da chegada do um bergantim francês, 
designado Jeune Olimphe, no porto de Setúbal. 
Anexo: ofícios (cópias), lembrete, mapas, lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 23. 

 
24-  [post.1829, Outubro] – [post.1831]   

CARTAS (2) a primeira, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], conde de Basto, [José António de Oliveira Leite de Barros], ao rei [D. 
Miguel I] informando o incidente com embarcações portuguesas, próximo ao 
Arsenal Real da Marinha, relatando que a nau e fragata, “D. João VI” e “ Diana”, 
respectivamente, após darem poucos tiros, acabaram por içar bandeiras francesas; 
indicando que o relatório sobre a resposta das fortalezas também seria 
reencaminhado com brevidade, indicando que deu ordem para que 
guarnecessem embarcações com a artilharia que se encontrava no forte de São 
Paulo desde a ribeira até o cais de Santarém, por prevenção; a segunda, do 
capitão-de-fragata, João Inácio Silveira da Mota ao rei [D. Miguel I] informando a 
sua viagem como comandante da corveta “Infanta D. Isabel Maria”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 24. 

 
25-  1830, Fevereiro, 12, Porto – Outubro, 15, Porto 

OFÍCIOS (4) do juiz da Alfandega do [Porto], José Maurício de Abreu de Lima; o 
primeiro e o segundo ao [secretário de Estado do Reino e da Marinha e Ultramar], 
conde de Basto, [José António de Oliveira Leite de Barros]; o quarto e o quinto ao 
[ministro assistente ao despacho], duque de Cadaval, [D. Nuno Caetano Álvares 
Pereira de Melo]; remetendo mapas das embarcações, nacionais e estrangeiras, 
que entraram e saíram do Porto no meses de Janeiro, Fevereiro, Abril e Setembro 
de 1830, demonstrando que as embarcações portuguesas destinam-se sobretudo a 
Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão, Santos, Cabo Verde e Rio Grande do Sul; e que 
as embarcações estrangeiras vindas sobretudo da Inglaterra, Dinamarca e 
Espanha e destinam-se a portos diversos, entre eles Londres, Cádis, Liverpool, 
Vigo, etc. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 25. 
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26-  1830, Fevereiro, 19, Lisboa – Setembro, 2 
CARTAS (5) do desembargador e corregedor, servindo de auditor geral da 
Marinha, Francisco de Paula de Brito [Barros] Vilar; o primeiro informando da 
pólvora a bordo da fragata “Diana”; o segundo, remetendo folha de bordo da nau 
“D. João VI”; o terceiro, sobre os requerimentos dos presos Manuel António de 
Freitas e António Joaquim de Faria, solicitando serem soltos; o quarto, remetendo 
devassa; o quinto, sobre o requerimento de José Dias, solicitando pagamento de 
salários em atraso, todas destinadas ao rei [D. Miguel I]. 
Anexo: lembrete 
AHU_CU_Reino, Cx. 384, pasta 26. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 385 (1750-1830) 
N.º de pastas descritas: 22 
Assuntos: gêneros vindos da praça de Moçambique; quinhais de salitre; peça de artilharia; 
expedição de barcos; nomeação de pessoas a postos; instruções expedidas sobre a Marinha 
referentes à França, Inglaterra, Espanha e Holanda; devassa feita ao correio, Isidoro Freire 
Marques; negociações da Ásia; limpeza da nau “ Princesa da Beira”; requerimentos 
solicitando ajuda de custo, dispensa do sacristão Pedro Joaquim; navios que entraram e 
saíram nos portos do Reino; consultas da Real Junta da Fazenda e da Marinha; comércio com 
a França e demais nações que lhe estão sujeitas; mapas dos operários do Arsenal da Marinha; 
relato sobre a preparação da esquadra de D. Pedro. 
 
1-  [1750-1755] 

LISTA dos capitães, alferes e sargentos que foram para a primeira, segunda, 
terceira, quarta e quinta companhias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 385, pasta 1. 
 

2-  1755, Março, 24, Lisboa – Outubro, 13, Lisboa 
OFÍCIOS (4) do [tenente general de Artilharia do Reino], Manuel Gomes de 
Carvalho e Silva ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], Diogo de 
Mendonça Corte Real; o primeiro, sobre a ordem passada ao almoxarife dos 
armazéns do Reino para receber todos os géneros que foram enviados da 
praça de Moçambique; o segundo, informando as circunstâncias do 
embargo do sargento da tenência Francisco Henriques da fragata de José 
Velho e do processo que o sargento sofreu no Juízo da Auditoria Geral da 
Guerra; o terceiro, sobre a ordem ao almoxarife da pólvora para receber na 
Casa da Índia dois mil e trezentos quintais de salitre; o quarto, remetendo o 
modelo de uma peça de artilharia de bronze de calibre 4, fundida na fábrica 
dos armazéns do Reino. 
Anexo: carta de patente 
AHU_CU_Reino, Cx. 385, pasta 2.  
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3-  ����1755, Setembro, 1, Cascais – 1810, Agosto, 29, [Lisboa]   
OFICIOS (4) os dois primeiros ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar] Diogo de Mendonça Corte Real; o primeiro, de [Francisco] 
Franco [Ribeiro] informando a expedição de um barco com quatro 
sentinelas e um oficial de confiança para bordo da nau “São João de Deus”, 
de acordo com a ordem recebida a 28 de Agosto de 1755; o segundo, do 
[capitão general das Armadas Reais e galeões], D. João [da Bem Posta], 
informando as nomeações do capitão-de-mar-e-guerra, Francisco Soares de 
Bulhões, a comandante da nau de guerra “Nossa Senhora da Conceição e 
São José”, do capitão e mar e guerra, António de Brito Freire, a comandante 
da frota do Rio de Janeiro, de António Pereira Borges a capitão do mar, do 
capitão-de-mar-e-guerra, e de Gonçalo Xavier de Barros e Alvim a 
comandante da fragata Nossa Senhora da Assunção; o terceiro, de João 
Carlos Lucena ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Martinho 
de Melo e Castro] sobre uma fragata naufragada e relatando que os custos 
para salvar a sua carga seriam mais elevados que o seu valor; o quarto, do 
desembargador e provedor mor da saúde, António Maurício Mascarenhas 
de [Mancelos], ao [secretário de Estado do Negócios Estrangeiros e Guerra] 
D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] sobre o envio de informações dos 
peritos da cidade e da saúde do porto de Belém, o estado dos doentes da 
esquadra e acerca do transporte dos mesmos doentes para o Lazareto. 
Anexo: auto, oficio, requerimento, certificado. 
Obs.: sobre D. João ver ofício em AHU_CU_Reino, cx.48, pasta 20. 
AHU_CU_Reino, Cx. 385, pasta 3. 
 

4-  [ant. 1761, Abril, 15, Paris] – 1781, Janeiro, 26  
REGIMENTOS e instruções (8) expedidas sobre a Marinha de Inglaterra, 
França, Espanha e Holanda e para os comandantes dos navios e mais 
embarcações que tiveram cartas de represália. 
Obs: há documentos em francês e espanhol. 
AHU_CU_Reino, Cx. 385, pasta 4. 
 

5-  ���� [ant. 1779] – 1825, Fevereiro, 19  
MAPAS (6) o primeiro, das letras sobre a negociação do navio " Nossa 
Senhora da Piedade e São Brás Ventura”; o segundo, dos mantimentos e 
suas importâncias que se embarcarão no navio “Neptuno” para socorro da 
esquadra, o terceiro, o quarto e o quinto, das nações e dos portos de que 
vieram os navios que entrarão no porto de Lisboa no mês de Fevereiro de 
1794 e Fevereiro de 1825; o sexto do estado das praças empregadas no 
regimento do Porto. 
Anexo: oficio (cópia). 
AHU_CU_Reino Cx. 385, pasta 5.  
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6-  1783, Fevereiro, 20, Lisboa 
OFICIO do desembargador e corregedor do crime do Bairro do Bócio, 
António de Campos Limpo Figueiredo e Melo ao intendente geral da 
Polícia [da Corte e Reino] Diogo Inácio de Pina Manique, remetendo a 
devassa a que procedeu contra o correio, Isidoro Freire Marques. 
Anexo: devassa, lembrete. 
AHU_CU_Reino Cx. 385, pasta 6. 
 

7-  1785, Fevereiro, 12, Salvaterra de Magos – 1805, Janeiro, 19, Lisboa 
AVISOS (3) o primeiro, do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro] ao [juiz desembargador] Miguel de Oliveira 
Guimarães e Castro, remetendo e mandando analisar a petição de José 
António Madeira; o segundo, de Teotonio Gomes de [...] a Francisco de 
Borja Garção Stockler, mandando ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro] tomar as providências necessárias 
para que se terminasse o compêndio para as lições do primeiro ano da aula 
do comércio; o terceiro, do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] 
ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], visconde de Moçâmedes, [José 
de Almeida Vasconcelos Soveral de Albergaria] ordenando ao Conselho 
Ultramarino que reformasse e fizesse subir à presença do príncipe regente 
[D. João VI] a consulta que organizou sobre a representação do 
desembargador José Pedro de Sousa de Azevedo e Câmara. 
AHU_CU_Reino, Cx. 385, pasta 7. 
 

8-  1790, Novembro, 11, [Lisboa] 
PARECER (cópia) sobre as providências que se julgavam necessárias para 
se concluírem as contas das negociações da Ásia, que se encontravam 
administradas pela Casa da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 385, pasta 8. 
 

9-  1790, Dezembro, 18, [Lisboa]   
CARTA régia do príncipe [D. João VI] comunicando que as rendas e 
regalias do grão prior do Grato, passavam a estar perpetuamente unidas à 
Casa do Infantado, para pertencer sempre aos seus sucessores, conforme as 
vocações e cláusulas da instituição da mesma Casa de estado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 385, pasta 9. 
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10-  ����[ant.1791, Fevereiro, 12] – [ant.1820, Setembro, 18]  
 REQUERIMENTOS (5) o primeiro, de Francisco da Paula Vieira 
solicitando o posto de sargento do mar e guerra; o segundo, do major 
Maximiliano Augusto d` Chermon e do capitão José Francisco Lisboa 
solicitando que as suas tropas ficassem isentas do serviço da limpeza da 
nau “Princesa da Beira”; o terceiro, ao [governador do Reino e secretário da 
Marinha em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho do Marquês de 
Alvito [José António Plácido Lobo da Silveira Quaresma] solicitando 
transporte e ajuda de custo para ir ao Rio de Janeiro; o quarto, ao rei [D. 
João VI] da priora de Santo Alberto e das religiosas clarissas solicitando que 
se passasse um aviso dispensado o sacristão, Pedro Joaquim, do serviço de 
soldado na brigada Real da Marinha; o quinto, ao rei [D. João VI]  de 
negociantes solicitando que se mandasse sair a fragata “Pérola” e as mais 
embarcações, a fim de protegerem a chegada de mais de 20 navios nos 
portos de Lisboa e Porto, vindos do Brasil e da Índia. 
Anexo: requerimentos, ofícios, recibo, certificado 
AHU_CU_Reino, Cx. 385, pasta 10. 
 

11-  1804, Fevereiro, 11, [Lisboa] – Maio, 12, [Lisboa] 
MAPAS (4) dos operários que trabalharam no Arsenal Real da Marinha no 
meses de Fevereiro a Maio de 1804.  
AHU_CU_Reino, Cx. 385, pasta 11. 
 

12-  1810, Outubro 13, Boa Vista – 1826, Maio, 6, Bateria do Bom Sucesso 
OFICIOS (3) o primeiro, ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros 
e da Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho] do Conde de 
Sampaio, remetendo relação das pessoas da sua família que deveriam 
embarcar para América; o segundo, do [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Guerra em Portugal] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], 
ao [secretário de Estado do Reino e das Mercês], João António Salter de 
Mendonça, remetendo consulta da Mesa do Desembargo do Paço; o 
terceiro, do major do Exército e ajudante do Banco de Saúde Pública, 
Martinho José de Perné ao rei [D. João VI], remetendo informações acerca 
do alferes, Joaquim José Correia de Lacerda, do regimento da infantaria nº 
4. 
Anexo: relação, consulta, lembrete, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 385, pasta 12. 
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13-  ����1814, Agosto, 23, [Lisboa] – 1817, Junho, 17, [Lisboa]  
CONSULTAS (4) da Real Junta da Fazenda da Marinha; a primeira, sobre a 
requisição que a repartição das Obras Públicas fez, solicitando à repartição 
da Marinha a entrega do local e edifício da prisão da galé ou os armazéns 
que a Marinha tem no sítio da Boavista; a segunda, sobre as cópias das 
ordens que a Real Junta da Fazenda recebeu, relativas ao transporte do 
batalhão que foi para a capitania do Pará; a terceira, sobre a representação 
feita por José Bonifácio de Andrade e Silva ao administrador geral do Real 
Erário a respeito da pretensão do intendente das Minas e Metais do Reino 
de uma satisfação pública pelos insultos praticados contra a sua autoridade 
e oficiais da Mina do Ouro da Adiça, pelo administrador dos Reais Pinhais 
dos Medos; a quarta, sobre a preparação dos navios que deviam conduzir o 
corpo expedicionário à capitania de Pernambuco. 
Anexo: ofícios (cópia), relação, mapa, lista, avisos, relações (extractos), 
lembrete, requerimentos, informações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 385, pasta 13. 
 

14-  1814, Outubro, 6, [Lisboa]  
CARTA da Junta Governativa do Reino ao príncipe regente [D. João VI] 
sobre o aviso a respeito do comércio com a França e demais nações que lhe 
estavam sujeitas. 
Anexo: carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 385, pasta 14.   
 

15-  1819, Julho, 1, [Lisboa] – Julho, 31, [Lisboa] 
MAPAS (26) dos operários que trabalhavam no Arsenal da Marinha no mês 
de Julho de 1819. 
AHU_CU_Reino, Cx. 385, pasta 15. 
 

16-  [ant.1820, Outubro, 3] – 1825, Agosto, 8, Lisboa 
REQUERIMENTOS (4) o primeiro, de Manuel Ribeiro Vezuguinho 
solicitando que se ordenasse ao capitão inglês, D. Hill , o pagamento ao 
suplicante do valor integral do frete que lhe devia; o segundo, do sargento 
graduado do corpo Taligráfico [telegráfico], João Baptista de Carvalho, 
solicitando que fosse posto em prática o seu projecto (invenção) de 
talegrafos [telégrafos] volantes que poderiam acompanhar o rei em seus 
deslocamentos; o terceiro, de António José Pereira solicitando a dispensa 
do filho mais novo, Francisco Pereira Viana, do serviço militar para ajudá-
lo a cuidar de seus bens; o quarto, de Inácio António da Fonseca Benevides 
solicitando a nomeação para o posto de médico no Hospital Real da 
Marinha. 
Anexo: requerimento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 385, pasta 16. 
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17-  1822, Março, 23    
LISTA contendo as consultas e decretos remetidos à directoria do Correio 
Geral, referente ao mês de Março de 1822. 
AHU_CU_Reino, Cx. 385, pasta 17. 
 

18-  1822, Maio, 4, Tavira – 1826, Novembro, 21, Porto  
OFICIOS (6) ao [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] Inácio da 
Costa Quintela; o primeiro, do tenente-coronel e governador [do Algarve], 
João Ribeiro Lopes, remetendo lista das embarcações que saíram e 
entraram no porto de Tavira no mês de Abril de 1822; o segundo do capitão 
e tenente de Buenos Aires a respeito de como deveriam ser tratados os 
oficiais que portassem a patente de Buenos Aires; verificar o terceiro de 
Henry […] Parker e outros sobre a falta de meios para manter a frota que se 
encontrava em Buenos Aires; o quarto, do barão de Alvaiázere, [Manuel 
Vieira da Silva Borges e Abreu], informando que ficava sem efeito a 
portaria que mandava conceder 200 arneiros ao dito barão; o quinto, de 
João da Cunha Preto sobre a ordem para apresentar o soldado Manuel da 
Silva ao marquês de Viana; o sexto, de José Luís da Silva Souto e Freitas e 
de José Maria Brandão de Melo, remetendo certidão do comandante do 
barco a vapor designado Restaurador. 
Obs: há documentos em francês e inglês. 
Anexo: lista, lembretes, ofícios (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 385, pasta 18. 
 

19-  ����1825, Março, 18 - 1827, Maio, 4  
MAPAS (25) das embarcações que entraram no Reino, Forte de Areia e 
Registo do Porto, nos anos de 1825 e 1827, com dados referentes a 
qualidade, nação e nome dos navios, nome dos comandantes, porto e costa 
de procedência, nomeadamente Inglaterra, Irlanda, Brasil, Cabo Verde, 
França, Açores, Ilha Terceira, América (New York), Espanha, Países Baixas 
Escócia, Alemanha, Dinamarca, Pomerania, Báltico e cargas, 
nomeadamente correspondência, géneros do país (Brasil), couro, cera, café, 
batatas, milho, aduela, alcatrão, milho, madeira, cevada, feijão, cevada, 
trigo, fava, aveia, papel, seda, garrafas, fazendas, ferro, sabão, tabaco, 
bacalhau, queijos, óleo, tintas, carvão, centeio, açúcar, cobre. 
AHU_CU_Reino, Cx. 385, pasta 19. 
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20-  1825, Março, 21, [Lisboa] --- 1826, Abril, 19, [Lisboa]   
OFICIOS (4) o primeiro, do [secretário de Estado da Marinha e Ultramar] 
José Joaquim Monteiro Torres a Manuel de Arriaga Brum da Silveira sobre 
a encomenda, feita pelo rei em 1820, de dois ornamentos para a Real capela, 
que vinham da China; os restantes ao [secretário de Estado da Marinha e 
Ultramar], José Joaquim Monteiro Torres; o segundo, do tenente coronel do 
batalhão de Caçadores nº9, Joaquim António d’Almeida, remetendo 
memórias do tenente Joaquim António da Silva e do segundo sargento, 
Tiago José da Silva; o terceiro, do comandante do regimento nº16 Jerónimo 
Pereira de Vasconcelos, informando acerca do cadete Francisco Pais de 
Vasconcelos; o quarto, do conselheiro e oficial-maior, Manuel José Maria da 
Costa Sá, sobre as disputas em torno de um terreno, contíguo à Torre de 
São Paulo, que Luísa Marta Sofia [Bachelay] tinha aforado ao senado com o 
objetivo de nele estabelecer uma fundição de ferro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 385, pasta 20. 
 

21-  1826, Dezembro, 16, Lisboa – Dezembro, 27, [Lisboa]  
OFICIOS (2) ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, António 
Manuel de Noronha; o primeiro, do desembargador corregedor do Bairro 
de Remolares, Francisco de Paula Brito e Barros Vilar, informando que para 
continuar a devassa que esta sendo feita, pelo sucedido ao conselheiro de 
Estado, Inácio da Costa Quintela, necessitava do comparecimento de um 
funcionário da dita secretaria, denominado Lucas; o segundo, do marechal 
de campo e comandante geral do Real Corpo dos Engenheiros, Manuel da 
Sousa Ramos, sobre a ordem nomeando o primeiro-tenente, Manuel Pedro 
de Oliveira Grijó, para ocupar o posto que havia sido do coronel António 
José da Silva em Cabo Verde. 
AHU_CU_Reino, Cx. 385, pasta 21. 
  

22-  [post. 1830] 
MEMÓRIA do tenente Clarkson, que serviu como tenente a bordo do 
Congresso, fragata sueca, pertencente à esquadra de D. Pedro, sob o 
comando do capitão Sartorius, sobre os eventos que ocorreram durante a 
preparação da esquadra, e também sobre o comportamento de D. Pedro a 
bordo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 385, pasta 22. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 386 (1776-1844) 
N.º de pastas descritas: 41 
Assuntos: prisioneiros condenados ao degredo: transporte, deslocamentos, pedidos de 
familiares para acompanhamento no degredo; militares: promoções, recebimentos de 
comedorias e soldos; marinhagem: recrutamento, desordens, soldos; comboio de 
embarcações; medidas da provedoria de Saúde contra o contágio de febres vindas do norte 
da África; movimentação de portos; transporte de gêneros por navios portugueses e 
estrangeiros; transporte da madeira e administração em geral dos Reais Pinhais de Leiria; 
pedidos de postos por parte de físicos, cirurgiões e capelães. 
 
1-  1776, Dezembro, 30 – [1810] 

RELAÇÕES (5), a 1ª, das madeiras necessárias para o gasto do Arsenal Real do 
Exército; a 2ª, dos emolumentos a serem cobrados pela Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar; a 3ª, das obras feitas no revelim do forte de São Julião da 
Barra para abrigar os presos condenados ao degredo no Ultramar; a 4ª, das pessoas 
que “desejam ser salvas na crise” e das “prontas a seguir o destino do governo”; a 
5ª, uma lista das pessoas da família e dos criados da marquesa de Tancos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 1. 
 

2-  1780, Abril, 26 – 1797, Maio, 24, Lisboa, Setúbal.  
CARTAS (2) à rainha [D. Maria I], a 1ª, do [provedor dos Armazéns] da Guiné e 
Índia, Fernando de Larre Garcez Lobo Palha e Almeida, informando com parecer 
favorável, o requerimento do sota piloto do número das naus da Armada Real, José 
Lopes dos Santos; a 2ª, do corregedor da comarca de Setúbal, Francisco Inácio da 
Costa Gavião Peixoto, sobre ter alistado um grande número de gente para a 
pescaria nacional, já que havia falta de homens por causa dos recrutamentos para a 
Real Armada.  
Anexo: requerimentos, certidões, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 2. 
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3-  [ant. 1782, Maio, 8] - 1791, Outubro, 24  
OFÍCIOS (5), o 1º, do marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo] para 
Antônio Joaquim de Moraes solicitando que o guarda marinha José Luís Siríaco 
fosse nomeado para embarcar; os demais, do [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], o 2º (minuta), ao arcebispo 
primaz de Braga [Gaspar de Bragança] elogiando as iniciativas do destinatário para 
evitar a ociosidade das pessoas do seu arcebispado; o 3º (minuta), ao [provedor 
mor da Saúde da Corte e Reino], capitão Antônio Paulo da Costa, sobre o 
recolhimento de 27 presos que iriam para a Índia; o 4º (minuta), ao Monteiro Mor 
do Reino para que mandasse um escaler para Salvaterra [dos Magos], a fim de 
conduzir os falcoeiros à Corte; o 5º, ao gentil-homem da Câmara Real que estivesse 
de serviço, para que fosse entregues as caixas que vinham de Macau destinadas à 
rainha [D. Maria I] e à princesa Maria Francisca Benedita. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 3. 
 

4-  [ant. 1790, Dezembro, 10] – [ant. 1797, Dezembro, 27] 
REQUERIMENTOS (6) à rainha [D. Maria I], o 1º, de Fernando Rufino Rodrigues 
solicitando assentar praça de aspirante [de guarda marinha]; o 2º, dos herdeiros do 
capitão de mar e guerra Miguel Morando solicitando pagamentos atrasados do seu 
soldo; o 3º, do aluno da Real Academia da Marinha, João Bernardo de Miranda, 
solicitando algum posto de serviço ultramarino na América; o 4º, do sargento da 4a. 
Companhia do regimento de artilharia da corte, Gaspar José Vieira, solicitando 
passar para tenente do corpo da Armada Real; o 5º, de Manuel Gonçalves da Costa 
de Oliveira solicitando assentar praça de aspirante de guarda marinha; o 6º, do 
bacharel em filosofia e formado em cirurgia e medicina, Miguel Joaquim de 
Carvalho e Oliveira, solicitando servir como médico do Exército na província do 
Alentejo. 
Anexo: instrumento de justificação, requerimentos, certidões, informação, 
atestados, carta de apresentação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 4. 
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5-  �1791, Abril, 2 - Julho, 29, [Lisboa]  
AVISOS (minutas) (8) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro], transmitindo ordens do príncipe regente [D. 
João], o 1º, para José Ricardo Pereira de Castro autorizando que se passasse a 
patente ao capitão Joaquim da Trindade Carboni; o 2º, a Pedro Caetano Pinto de 
Moraes Sarmento sobre a mesma patente; o 3º, ao Conde Regedor para que o 
provedor da Índia remetesse para a cadeia do Limoeiro, João Lopes de Magalhães, 
que se achava sentenciado para degredo na Índia; o 4º, ao juiz da alfândega da 
cidade do Porto, Antônio de Abreu e Lima, sobre os requerimentos dos 
comerciantes daquela cidade e de Vila Nova de Gaia, que solicitavam despacho a 
respeito das partidas de pólvora que tinham mandado vir de Amsterdam; o 5º, ao 
[fiscal das Mercês], Francisco Velho da Costa [Mesquita Castelo Branco], para que 
fosse conduzida ao Recolhimento de São Cristóvão, Ana Maria Antônia Francisca 
Xavier Alla, mulher de Manuel de Matos Pegado Serpa, recém chegada de 
Pernambuco; o 6º, ao [presidente do Conselho Ultramarino], conde da Cunha 
[Antônio Álvares da Cunha] sobre a posse do ex-governador de Angola, barão de 
Moçâmedes, [José de Almeida e Vasconcelos Soveral de Carvalho da Maia Soares 
de Albergaria], como conselheiro do Conselho Ultramarino; o 7º, a Antônio Silvério 
de Miranda, sobre o requerimento de Mariana Angélica de Arez sobre a tença 
devida a seu neto, D. Antônio de Eça Lobo de Almada e Castro; o 8º, sobre o 
impedimento de qualquer pessoa embarcar no navio inglês “Brothers”, cujo mestre 
era Henry Brown. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 5. 
 

6-  �1791, Junho, 4 - Dezembro, 19, [Lisboa] 
OFÍCIOS (minutas) (4) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro], o 1º, ao cardeal patriarca de Lisboa sobre a 
chegada a Lisboa, vindo de Pernambuco pela corveta “Minerva”, do preso padre 
Manuel Antônio Ruiz, capelão da mesma corveta; o 2º, para o [governador do 
Algarve] conde de Val de Reis [Nuno José Fulgêncio] sobre a pesca do atum e da 
corvina naquela região; o 3º, ao corregedor da comarca de Leiria, Luís Xavier 
Valente de Gouveia, o 4º, ao [governador de Armas do Alentejo], visconde da 
Lourinhã, [D. Manuel Bernardo de Melo e Castro], ordenando que remetesse para a 
Corte os soldados condenados a degredo acompanhados de lista que identificasse 
seus nomes, filiações, naturalidade e os anos de degredo.  
Anexo: ofício, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 6. 
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7-  1791, Setembro, 30 – 1796, Setembro, 7, Queluz 
DECRETOS (3) do príncipe regente [D. João], o 1º, instituindo a obrigatoriedade da 
elaboração de um inventário dos gêneros, efeitos e fazendas com todas as 
especificações, já que estavam acontecendo abusos e confusão na elaboração dos 
livros da receita e despesa; o 2º (cópia), nomeando para o governo do castelo de 
Vila do Conde, o capitão tenente da Armada Real, Luís Pereira de Vilhena; o 3º, 
nomeando a D. Rodrigo de Sousa Coutinho para secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 7. 
 

8-  [ant. 1792, Dezembro, 2] - [ant. 1803, Março, 18] 
REQUERIMENTOS (3), o primeiro do capitão do navio “Senhora da Caridade” 
António Joaquim de Avelar, solicitando uma certidão que ateste a ausência do 
capelão do dito navio; o segundo, do aprendizes da repartição da Real fábrica da 
Cordoaria, solicitando um novo mestre, a fim de continuarem os seus estudos; o 
terceiro, de Leonardo Pinheiro de Vasconcelos, solicitando certidão constando os 
direitos que ele pagou do resto da compra do navio “Pombinha”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 8. 
 

9-  1794, Outubro, 7 – 1795, Abril, 12, Plimouth, [Lisboa], Lisboa.  
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Luís 
Pinto de Sousa [Coutinho], o 1º (cópia), de um inglês queixando-se de ter sido 
preso por causa de uma dívida; o 2º, do marechal de campo, Bartolomeu da Costa, 
encaminhando a relação do carregamento de armas e munições remetidas do 
Arsenal Real do Exército para a Ilha da Madeira; o 3º, do [governador do Algarve] 
conde de Val de Reis [Nuno José Fulgêncio] enviando as relações dos marinheiros 
recrutados para trabalharem na Ribeira das Naus; o 4º, [provedor dos Armazéns da 
Guiné e Índia], Fernando de Larre Garcês Lobo Palha de Almeida, enviando a 
relação das madeiras de pinho de riga encontradas na praia da Pederneira. 
Anexo: relações, ofícios, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 9. 
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10-  �1796, Maio, 31 – Novembro, 18 
OFÍCIOS (4), o 1º, do corregedor do crime de Remolares, Luís Dias Pessoa, ao 
[secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Luís Pinto de Sousa 
[Coutinho], sobre a prisão de Antônio Cardoso em decorrência de uma briga no 
Arsenal Real da Marinha; o 2º, do [alferes de dragões] João de Saldanha de Oliveira 
e Sousa ao [secretário de Estado do Reino e Mercês] José de Seabra da Silva, sobre o 
abastecimento de trigo para Lisboa e o apressamento, feito pelos franceses, dos 
navios portugueses que iam buscar os grãos nos portos do norte de África; o 3º, do 
[almoxarife dos Armazéns da Guiné e Índia], Januário Antônio Lopes da Silva, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, sobre os privilégios e autoridade das Juntas da Fazenda relativamente 
aos tribunais; o 4º, do capitão-de-mar-e-guerra comandante da fragata “O 
Golfinho”, Bernardino José da Costa, ao mesmo secretário sobre as ordens 
recebidas para comboiar os navios para os portos do Maranhão e Pará.  
Anexo: ofício, ofício (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 10. 
 

11-  [ant. 1797, Fevereiro, 25] – [ant. 1803, Outubro, 17] 
REQUERIMENTOS (4), ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, o 1º, de José Pedro Luciane solicitando 
ser nomeado substituto da nova aula de engenheiros construtores; o 2º, do mestre 
do barco Santa Cruz, Manuel Pereira, solicitando licença para sair do porto para 
Cádis com carga de algodão, já que uma fragata inglesa estava impedindo sua 
saída; o 3º, da viúva de Luís Antônio Vieira, mãe de um 2º tenente falecido no 
cativeiro em Argel, Ana Rita de Lima, solicitando o pagamento já feito a pessoas 
em circunstâncias semelhantes; o 4º, de Jerônimo José de Carvalho solicitando 
certidão que comprovasse a sua compra do navio “Príncipe Atalante”. 
Anexo: provisão, ofício, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 11. 
 

12-  [ant. 1797] 
MEMÓRIA intitulada “Réflexions sur les forces navales de la République Française 
pouvant servir à celles de Portugal“, tratando das táticas militares francesas e 
estabelecendo algumas diretrizes para que Portugal pudesse ter uma Marinha 
militar adequada. 
Obs. ; documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 12. 
 

13-  1799, Novembro, 14 – 1801, Abril, 20, Faro  
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, o 1º, de José Joaquim de Miranda e Horta sobre a 
defesa da costa do Algarve contra os corsários; o 2º, do ministro Assistente do 
Despacho, duque de Lafões [D. Pedro Henrique de Bragança e Ligne Sousa Tavares 
da Silva] sobre a retomada do iate Alegria, que se encontrava no porto de Peniche. 
 AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 13. 
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14-  1801, Novembro, 13 – 1813, Outubro, 16, Mafra, [Lisboa].  
AVISOS (4), sendo o 1º e o 4º ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], o 1º, do conde da Caparica transmitindo ordens da princesa [D. Carlota 
Joaquina] para que o cirurgião do Hospital Militar, Francisco de Paula, fosse a 
Queluz examinar o moço estribeiro daquela princesa, Antônio; o 2º, ao [presidente 
do Real Erário], Luís de Vasconcelos e Sousa sobre a necessidade de diminuir os 
gastos com a tropa; o 3º, de Alexandre José encaminhando a D. Miguel Pereira 
Forjaz o requerimento do desembargador da Casa da Suplicação, Antônio Xavier 
de Moraes Teixeira Homem; o 4º, de D. Caetano de Noronha sobre as madeiras 
para as obras da Real Quinta do Ramalhão. 
Anexo: requerimento, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 14. 
 

15-  � [1802?] – [1803 ?] 
REQUERIMENTOS (5) ao príncipe regente [D. João], o 1º, do ex-mestre fabricante 
de meias [nos teares da Real Cordoaria], João Antônio de Sousa, solicitando que 
pagassem o que lhe era devido e que o restituíssem no cargo; o 2º, de Eusébio de 
Sousa solicitando passaporte para que o bergantim Isabelinha, que comprara na 
Inglaterra, pudesse navegar até Lisboa; 3º, do furriel da 6ªa companhia, João Maria 
Simões Ressurgido, aludindo aos seus conhecimentos de matemática, gramática e 
línguas e solicitando o posto de 2º tenente do corpo de artilharia da capitania do 
Espírito Santo; o 4º, do 1º sargento do regimento de Cascais, Vicente Chiape, 
solicitando o pagamento que lhe era devido, a fim de que adquirir o fardamento 
para apresentar-se na Brigada Real da Marinha, para a qual fora removido; de João 
Pinheiro de Freitas, por seu procurador, Manuel Gomes de Sá, solicitando 
passaporte para que a galera Americana “Colômbia”, que comprara no Havre, 
pudesse navegar até Lisboa. 
Anexo: lembretes, requerimentos, certidões. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 15. 
 

16-  1803, Janeiro, 17, Lisboa.   
AUTOS DE JUSTIFICAÇÃO do advogado dos auditórios da corte e Casa da 
Suplicação senhorio do iate Nossa Senhora do Carmo, José da Fonseca e Silva, 
sobre a construção do iate e sobre nele não haver interesse algum estrangeiro.  
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 16. 
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17-  1803, Fevereiro, 8 – Agosto, 23 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o 1º, do 
procurador do fiscal da Real Junta da Fazenda da Marinha, Joaquim Alberto Jorge, 
sobre a inquirição feita sobre a acusação de roubo contra o ex-mestre dos teares de 
meias da Real Cordoaria, João Antônio de Sousa; o 2º e o 3º, do intendente geral da 
Polícia da Corte, Diogo Inácio de Pina Manique, um, sobre a chegada de padres 
barbadinhos destinados ás missões da Ásia portuguesa; o outro, sobre a intenção 
do físico-mor João Francisco de Oliveira de embarcar em um navio dinamarquês, 
juntamente com uma senhora que ele raptara; o 4º, do frei Antônio Batista sobre a 
nomeação do frei José dos Santos Rabelo para capelão do brigue “O Voador”. 
Anexo: autos de inquirição, carta, requerimento, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 17. 
 

18-  1803, Abril, 20  
ESCRITURA de venda, quitação e obrigação relativa ao trato entre o negociante da 
praça de Lisboa, Francisco Pedro Quintela e o negociante Felipe José Formant sobre 
venda de partes da galera “Jorge Melhores Amigos”. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 18. 
 

19-  1803, Outubro, 2 – Novembro, 29, [Lisboa], Málaga. 
OFÍCIOS (5), sendo o 3º ao [secretário de Estado do Reino e Mercês] visconde de 
Balsemão, D. Luís Pinto de Sousa Coutinho, e os demais ao [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá 
e Melo Meneses e Souto Maior], o 1º, do [secretário de Estado do Reino e Mercês] 
visconde de Balsemão, D. Luís Pinto de Sousa Coutinho, remetendo ofício do 
embaixador espanhol a respeito da concessão da liberdade a Lourenço Manuel de 
la Iglesia, empregado na Marinha Portuguesa; o 2º, do capitão de mar e guerra da 
Armada Real comandante do Presídio da Trafaria, Antônio Paulo da Costa, 
encaminhando requerimento defendendo-se das acusações que o levaram a ser 
suspenso daquele comando; o 3º, (cópia) de Antônio [...] Roso sobre haver, em 
Málaga, pessoas infectadas com o mal contagioso; o 4ºe o 5º, do intendente geral da 
Polícia da Corte, Diogo Inácio de Pina Manique, ambos sobre a saída dos navios 
dinamarqueses que tinham vindo de Málaga, comentando sobre a possibilidade de 
terem pessoas infectadas.  
Anexo: lembretes, requerimentos, ofícios, certidão; documento em espanhol.  
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20-  1803, Novembro, 23 – Dezembro, 28  
OFÍCIOS (4) do provedor-mor da Saúde, João Anastácio Ferreira Raposo, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, 
[João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], o 1º, sobre a entrega de 
chaves e inventário dos utensílios do Presídio da Trafaria; o 2º, sobre o 
impedimento de saída de 2 embarcações espanholas, pois elas necessitavam de 
conserto e descarga; o 3º, sobre o requerimento de alguns negociantes que 
solicitavam que o navio dinamarquês União fosse dispensado de quarentena; o 4º, 
sobre as avarias que teve o escaler vindo da Ribeira para prestar serviço ao Serviço 
de Saúde Pública, em razão de ter se desgarrado do cais de Belém, por falta de 
amarra.   
Anexo: lembretes, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 20. 
 

21-  1803, Dezembro, 3 - 30, Lisboa. 
OFÍCIOS (2), o 1º, (cópia), do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], ao Lord Robert Fritzgerald e o 2º, do [secretário de Estado do Reino e 
Mercês] visconde de Balsemão, D. Luís Pinto de Sousa Coutinho, ao mesmo 
secretário da Marinha e Ultramar ambos apresentando queixas contra a violação 
do direito de soberania e de hospitalidade, causada pela violência havida entre os 
marinheiros de uma fragata inglesa e os do navio português “Balsemão”.  
Anexo: lembretes, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 21. 
 

22-  1808, Julho, 18 - 1813, Dezembro, 30, [Lisboa] 
OFÍCIOS (4), o 1º, do [embaixador de Portugal em Madri], conde da Ega, [Aires 
José Maria de Saldanha Albuquerque Coutinho Matos e Noronha], ao [conselheiro 
do Conselho Ultramarino], visconde da Lapa, [José de Almeida Vasconcelos 
Soveral de Albergaria], sobre o apressamento do navio inglês “Lady Schaw” feita 
por corsários espanhóis; os demais, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar e governador do Reino], D. Miguel Pereira Forjaz  o 2º, do 
intendente dos Arsenais Reais do Exército,  José [Bo...] Muniz da Silva solicitando 
ordens para que fosse enviada uma embarcação a fim de conduzir pólvora e outros 
utensílios; o 3º, do capitão ajudante da Torre de Belém, José Rebelo Palhares, sobre 
a visita da saúde feita ao brigue inglês de comércio Primavera; o 4º, de um dos 
governadores do Reino, marquês de Borba, [Fernando Maria de Sousa Coutinho 
Castelo Branco e Meneses], sobre a investigação feita a respeito do tombo dos 
terrenos da Praia da Junqueira, onde foi construída a Fábrica da Real Cordoaria. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 22. 
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23-  � 1809, Março, 4 – 1828, Agosto, 29, [Lisboa] 
CONSULTAS (5) sendo as 3 primeiras, da Real Junta da Fazenda dos Arsenais do 
Exército, a 1ª, sobre despesas com o fardamento do Exército; a 2ª, sobre o 
requerimento do negociante inglês João Cussen sobre a entrega de uma partida de 
chapas e pregos de cobre; a 3ª, sobre a relação de madeiras do Brasil que deveriam 
ser pedidas ao governador do Pará; a 4ª, da Real Junta do Comércio sobre o 
requerimento de Antônio José da Mota que pretendia expedir seu navio D. José I 
para os portos da Ásia; a 5ª, (cópia), do Conselho do Almirantado sobre o 
requerimento de João Pinto de Sousa, que solicitava a propriedade do ofício de 
piloto mor da barra da cidade do Porto, ao qual servia no impedimento do 
proprietário, seu pai.  
Anexo: ofícios, mapas, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 23. 
 

24-  � [ant. 1809, Outubro, 17] – [ant. 1827, Setembro, 25] 
REQUERIMENTOS (6) ao príncipe regente [D. João]. o 1º, do religioso de São 
Francisco de Portugal, frei Manuel José da Expectação solicitando aviso para que 
pudesse embarcar como capelão do navio Canoa Novo; o 2º, do cadete Caetano 
Inácio Fragoso Coutinho solicitando um lugar no corpo de engenheiros 
construtores; o 3º, do senhorio do navio “Princesa Carlota” solicitando licença para 
que pudesse embarcar para o Rio de Janeiro; o 3º, do espanhol alferes de cavalaria 
do Depósito de oficiais de Santarém, Vicente Villaguarcía, solicitando licença para 
ir para a França; o 4º, do secretário da Real Academia Real da Marinha do Porto, 
Agostinho Peixoto da Silva, solicitando que a Junta da Companhia do Alto Douro 
desse andamento ao seu requerimento ali apresentado; o 5º, do sentenciado para 
degredo em Cabo Verde, Manuel dos Santos Pissaro, solicitando subsídios para o 
seu vestuário; o 6º, de Manuel Ribeiro Guimarães e Joaquim Gervásio solicitando a 
isenção de pagamento de direitos para a sua primeira carga do seu brigue “Luiza”, 
como já se fizera com a escuna “Helena”.  
Anexo: requerimentos, atestado;  
obs.: documento em espanhol. 
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25-  1811, Maio, 20 – 1832, Novembro, 23, Lisboa  
CARTAS (3) sendo as 2 primeiras ao príncipe regente [D. João] e a 3aª ao rei [D. 
Miguel], a 1ª e a 2ª, do desembargador que serve de Intendente Geral da Polícia, 
Jerônimo Francisco Lobo, uma sobre a exigência feita pelo comandante do iate 
“Senhora do Monte do Carmo”, João Feliciano Pereira, de que o provedor de Leiria 
proibisse os barcos da Pederneira, do tipo pincheiros e ericeiros, de transportarem 
vigas e tábuas do praia da Pederneira para o porto de São Martinho; a outra, sobre 
a notícia mandada pelo corregedor do bairro de Belém a respeito da entrada do 
navio inglês “Paquete de Lintz”, vindo de Dublin; a 3ª, do Auditor Geral da 
Marinha, Francisco Inácio Ferreira de Mendonça, sobre a escritura de 
arrendamento de um terreno em Santo Amaro a Joaquim Rafael dos Santos.    
Anexo: lembrete, aviso, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 25. 
 

26-  1813, Fevereiro, 28 - Janeiro, 23, Porto 
OFÍCIOS (5) do juiz da Alfândega, Rodrigo Antônio de Abreu de Lima, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e governador do Reino], 
D. Miguel Pereira Forjaz enviando os mapas correspondentes aos meses de Janeiro 
a Maio de 1813, das embarcações nacionais e estrangeiras que entraram e saíram 
daquele porto.  
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 26. 
 

27-  1813, Julho, 23 – 1814, Janeiro, 24 
OFÍCIOS (7) do juiz da Alfândega, Rodrigo Antônio de Abreu de Lima, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar e governador do Reino], 
D. Miguel Pereira Forjaz enviando os mapas correspondentes aos meses de Julho a 
Janeiro de 1814, das embarcações nacionais e estrangeiras que entraram e saíram 
daquele porto.  
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 27. 
 

28-  [ca. 1818] 
CARTA PARTICULAR de Albano Francisco a Domingos Ferro a respeito da 
mudança da ocupação dos quartos em uma casa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 28. 
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29-  �1822, Abril, 16 - Dezembro, 13, [Lisboa]. 
OFÍCIOS (7) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Inácio 
da Costa Quintela, com exceção do 4º, o 1º e o 2º, do [secretário de Estado do 
Reino] Cândido José Xavier, um, transmitindo comunicado do governador de Vila 
Real, o outro, enviando ofício do barão de Laguna, acompanhado de relação e 
mapa da Divisão dos Voluntários Reais; o 3º (cópia), do [chefe de divisão e 
comandante da expedição para o Rio de Janeiro], Francisco Maximiliano de Sousa, 
dando conta da navegação que fez a nau “D. João VI” de Lisboa até o Rio de 
Janeiro, passando por Pernambuco; o 4º, do 1º tenente comandante do caíque 
“Inveja”, Alexandre Evaristo de Lemos, a Sebastião Braga Valente de Brito 
Cabreira enviando mapa de registro do porto de Vila Real [de Santo Antônio]; o 5º 
e o 6º, do [secretário da Fazenda] José da Silva Carvalho, um, sobre o ofício do 
governador de armas do Algarve comunicando a perseguição que as embarcações 
de insurgentes fizeram contra o iate nº 1, o outro, sobre corsários insurgentes que 
foram vistos em Vila Real [de Santo Antônio]; o 7º, de Manuel Gonçalves de 
Miranda sobre o pagamento dos soldos aos oficiais e praças da fragata Príncipe D. 
Pedro.  
Anexo: informação, lembrete, mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 29. 
 

30-  1823, Julho, 18 – 1824, Junho, 4, Marinha Grande. 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado da Guerra e interino dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte 
Real], o 1º, do administrador interino [dos Reais Pinhais de Leiria], Antônio Távora 
Godinho, enviando o mapa dos serviços daqueles pinhais entre 7 e 28 de junho de 
1823 e o balanço da receita e despesa daquele mesmo mês; o 2º, do capitão João 
Jorge Bartolani enviando o mapa do estado dos depósitos das produções dos Reais 
Pinhais de Leiria em junho de 1824.  
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 30. 
 

31-  1824, Março, 4 - Junho, 10, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) (minutas) do [secretário de Estado da Guerra e interino dos Negócios 
da Marinha e Ultramar] conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona 
Corte Real], o 1º, do administrador geral da Alfândega sobre o requerimento do 
proprietário e diretor de embarcações movidas a vapor, João Batista Ângelo da 
Costa, no qual solicitava isenção e privilégios concedidos a um paquete que 
naufragara; o 2º e o 3º, ao secretário de Estado da Guerra, um, comunicando a 
expedição de ordens para que os doentes da Divisão de Voluntários de El Rei 
fossem tratados no Hospital Real da Marinha, o outro, enviando papéis 
pertencentes ao regimento de infantaria nº 1.  
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 31. 
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32-  1824, Março, 19 - Dezembro, 9, [Lisboa], Bemposta 
AVISOS (5) (minutas, com exceção do último) do [secretário de Estado da Guerra, 
interino dos Negócios da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], 
conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], o 1º, ao 1º 
cirurgião e lente do Hospital Militar da Marinha, Teodoro Ferreira de Aguiar, 
concedendo o cargo de cirurgião-mor dos Reais Exércitos e Armadas; o 2º, ao major 
general da Armada Real, marquês de Viana [D. João Manuel de Meneses] 
solicitando que se informasse sobre a proposta de James [Pinnie] para conduzir 
soldados a Montevideo; o 3º e o 4º, ao [juiz do Arsenal Real da Marinha] Carlos 
May, um, ordenando que pusesse uma embarcação á disposição do brigadeiro 
Augusto Pinto de Moraes Sarmento; outro, para que ordenasse o desembarque 
imediato de todos os objetos pertencentes à tropa, que haviam chegado de 
Montevideo pela galera “Americana”; o 5º, do [secretário de Estado da Guerra, 
interino dos Negócios da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], 
conde de Subserra [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real] ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres, 
encaminhando a carta de nomeação passada ao amanuense de 2ª classe da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, Gaspar da Costa Posser. 
Anexo: carta de nomeação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 32. 
 

33-  1824, Maio, 25, [Lisboa], Bemposta 
PORTARIA (minuta) do [secretário de estado da Guerra, interinamente da 
Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de subserra [Manuel 
Inácio Martins Pamplona Corte Real] para que nomeasse um amanuense de 2ª 
classe da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar.  
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 33. 
 

34-  1824, Maio, 29 – 1825, Julho, 16 
LEMBRETES (2), o 1º, sobre o requerimento de Maria Paulina Ferreira de Carvalho 
que se queixava de não ter recebido devidamente o seu monte pio; o 2º, sobre se 
renovar o pedido de papéis que estavam fazendo falta e causando grandes lacunas 
nos trabalhos da Secretaria [de Marinha e Ultramar]. 
.AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 34. 
 

35-  1824, Julho, 15 - Setembro, 11, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2), o 1º (cópia), do [secretário de estado da Guerra, interinamente da 
Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de subserra [Manuel 
Inácio Martins Pamplona Corte Real] a Álvaro da Costa de Sousa de Macedo sobre 
o fretamento de embarcação para levar soldados a Montevideo; o 2º, do [secretário 
de Estado dos Negócios Estrangeiros] marquês de Palmela [D. Pedro de Sousa 
Holstein] a àquele secretário remetendo o regulamento observado em Cádis 
relativo às medidas sanitárias contra a febre-amarela.  
Anexo: folheto, portaria; obs.: documento em espanhol; documento impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 35. 
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36-  1827, Julho, 2 – 1829, Abril, 29, [Lisboa] 
OFÍCIOS (6), o 1º, do [ministro da Guerra], João Carlos de Saldanha Oliveira Daun, 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, almirante] Antônio 
Manuel de Noronha, sobre o requerimento de João Augusto de Alincourt Braga 
que solicitava entrar para o Exército na praça de cadete; os demais, ao então 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] José Antônio de 
Oliveira Leite de Barros, o 2º, do [secretário de Estado da Fazenda], conde da 
Lousã, D. Diogo [de Meneses de Eça], remetendo os documentos das despesas dos 
agentes portugueses em Londres com a fragata “Pérola” e o brigue “Tejo”, durante 
a sua permanência nos portos de Portsmouth e Plymouth; o 3º, do [secretário de 
Estado da Guerra], conde do Rio Pardo, [D. Diogo de Sousa], sobre o ofício do 
encarregado dos emigrados espanhóis, tenente-coronel reformado Rafael de Torres 
Vaz Frade, a respeito os espanhóis emigrados que se achavam no Hospital Militar e 
iam ser transferidos para bordo da nau São Sebastião; o 4º e o 5º, do guarda-mor do 
lastro do porto de São Martinho, José Joaquim de Gouveia Leite, encaminhando os 
mapas das embarcações que entraram naquele porto para receber lastro; o 6º, de 
Antônio Xavier de Abreu Castelo Branco ao conselheiro Manuel José Maria da 
Costa e Sá justificando porque o decreto de 30 de junho de 1828 não tinha sido 
distribuído pelo Correio. 
Anexo: carta, mapas, ofícios, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 36. 
 

37-  1829, Janeiro, 29 – 1832, Junho, 16, Queluz. 
AVISOS (4) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde 
de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o 1º, para o governador de 
armas do Algarve, Joaquim José da Costa, transmitindo ordens do príncipe regente 
[D. João] para que ele prendesse o mestre da barca portuguesa “Senhora das 
Necessidades”; o 2º, ao marquês mordomo-mor ordenando que se desenvolvessem 
diligências para incrementar as relações do Reino com o Estado da Índia, que 
presentemente se achava em decadência; o 3º (minuta), para o juiz de fora da Vila 
de Cascais, Francisco de Magalhães Mascarenhas, alertando contra os abusos 
praticados pelo provedor da saúde de Cascais no tocante às visitas aos navios; o 4º 
(cópia), ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar [Joaquim José 
Monteiro Torres] ordenando que ordenasse se postasse um navio ao Tejo, de modo 
que se visse e ouvisse os sinais que se fizessem no largo da igreja de São Domingos, 
durante a função da Procissão do Corpo de Deus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 37. 
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38-  1829, Outubro, 1º – Dezembro, 15. 
OFÍCIOS (4), ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde 
de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o 1º, do cônsul da Sardenha em 
Portugal, François Poggi, sobre o naufrágio do bergantim da Sardenha, “São José”; 
o 2º, do guarda-mor dos lastros do porto de São Martinho, José Joaquim de 
Gouveia Leite, enviando mapas das embarcações que haviam carregado lastro, 
naquele porto, desde 1º de julho a 30 de setembro de 1829; o 3º, do governador das 
armas das cortes e província da Estremadura sobre a licença solicitada para 
tratamento de saúde do enfermeiro do Hospital Real da Marinha, Francisco de 
Paula Alves; o 4º, do superintendente das alfândegas do Algarve, Miguel de Sales 
Gameiro de Mendonça Passanha, sobre a apreensão de carga que foi feita a um 
navio inglês e outro sardo, que deram à costa do Algarve. 
Anexo: mapa, despacho, lembrete, ofício (cópia); obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 38. 
 

39-  1831, Fevereiro, 9 – Dezembro, 3, Lisboa. 
OFÍCIOS (6) do administrador geral das matas da Real Coroa, Frederico Luís 
Guilherme de Varnhagen, sendo os primeiros 5, ao [ministro assistente ao 
Despacho] duque de Cadaval [D. Nuno Caetano Álvares Pereira de Melo], e o 
último, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] conde de 
Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros]; o 1º, sobre o pagamento das 
consignações atrasadas a fim de que pudesse aprontar as madeiras, o alcatrão e o 
breu destinados ao Arsenal da Marinha; o 2º, encaminhando a conta corrente 
daquela administração relativa ao 2º semestre de 1820; o 3º, encaminhando as listas 
dos ordenados dos empregados daquelas administração; o 4º, sobre a sua inspeção 
aos outros pinhais reais de Azambuja, Virtudes e dos Medos; o 5º, encaminhando 
um edital da Câmara de Leiria relativo ao aforamento de uns terrenos vizinhos a 
aquele pinhal; o 6º, comunicando estar pronto todo o tabuado para as fortificações 
da Trafaria e torre de São Lourenço. 
Anexo: lembretes, mapas, ofícios, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 39. 
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40-  1831, Junho, 14 – Novembro, 30, Lisboa. 
OFÍCIOS (4) do administrador geral das matas da Real Coroa, Frederico Luís 
Guilherme de Varnhagen ao [ministro assistente ao Despacho] duque de Cadaval 
[D. Nuno Caetano Álvares Pereira de Melo], o 1º, propondo o roteiro do transporte 
do alcatrão e breu desde a Fábrica de Madeira da Marinha Grande, por terra, até 
Vila Franca de Xira, onde as lanchas do Arsenal Real da Marinha os iriam buscar; o 
2º, comentando sobre o embaraço causado pela provisão real que determinava que 
o tesoureiro da Administração dos Reais Pinhais de Leiria cedesse parte do seu 
ordenado a sua madrasta, Rosa Cândida Perpétua de Jesus; o 3º, a respeito do aviso 
que determinava que os iates “Bom Despacho e Santa Ana” e “São Martinho” 
carregassem imediatamente a madeira para o Arsenal Real da Marinha; o 4º, sobre 
o transporte, por água, das estacas e outras madeiras cortadas dos Reais Pinhais de 
Azambuja e das Virtudes com destino às novas fortificações da Trafaria. 
Anexo: mapas, provisão, ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 40. 
 

41-  1832, Abril, 11 – 1844, Março, 6, Lisboa. 
OFÍCIOS (4), sendo os 3 primeiros do intendente da Marinha da cidade do Porto, 
José Joaquim da Rocha Coelho, ao [secretário de Estado dos negócios do Reino] 
conde de Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros]; o 1º, sobre o pedido de 
Maria Margarida Stockler Pupich, mulher do capitão tenente intendente da 
Marinha de Goa, Jerônimo Antônio Pupich, solicitando passagem a bordo da nau 
de viagem para ir para aquela cidade em companhia de seu marido; o 2º, do 
capitão de caçadores de Moçambique, Francisco Maria Correia de Lacerda, do 
alferes do batalhão de Moçambique, Antônio de Almeida, do alferes dos batalhões 
da Índia, Inácio de Loiola Craveiro Lopes, todos solicitando soldos e comedorias; o 
3º, de Antônio Correia M [...] Torres de [...] encaminhando os passaportes dos 
marinheiros portugueses retidos no brigue-escuna brasileiro “Pernambuco” e que 
pertenciam à tripulação da fragata Príncipe D. Pedro; o 4º, (cópia), sobre os preços 
que seriam cobrados para alguma embarcação alemã transportar a duquesa de 
Bragança desde Lisboa até Roterdam. 
Anexo: relação, passaportes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 386, pasta 41. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 387 (1789-1866) 
N.º de pastas descritas: 10 
Assuntos: acidente entre a nau “Nossa Senhora de Belém” e um barco; inspecção ao 
armamento que se encontrava no trem do Ouro da Marinha; marinheiros franceses 
desertores; requerimentos solicitando atribuição de postos; armada Real da Marinha; 
pensões que foram pagas pela secretaria de estado dos Negócios da Marinha e Domínios 
Ultramarinos, nos anos de 1812, 1813 e 1814; consultas da Real Junta da Fazenda dos 
Armazéns Reais do Exército. 
 
1-  1789, Fevereiro, 5, Lisboa – 1832, Julho, 17, Porto 

OFICIOS (2) o primeiro, de João dos Santos ao [secretario de Estado da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando o acidente que houve entre a 
nau “Nossa Senhora de Belém” e o barco de que era dono José Ribeiro; o segundo, 
do major da Marinha, Jacinto Inácio de Sousa Tavares ao [secretário interino dos 
Negócios Estrangeiros e Guerra], Agostinho José Freire, participando a inspecção 
feita ao armamento que se encontrava no trem do Ouro da Marinha e informando 
a quantidade de armas que encontrou, inclusive as que precisavam de conserto.  
Anexo: oficio, listas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 387, pasta 1. 
 

2-  1789, Junho, 19 
RELAÇÃO dos marinheiros que desertaram no dia 19 de Junho de 1789, do navio 
francês “Le Desire”, que foi apresada aos argelinos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 387, pasta 2. 
 

3-  1798, Junho, 18, Lisboa – Dezembro, 12, Lisboa 
AUTOS (16); autos de perguntas judiciais (10) dos quais oito são traslados, feitos a 
Joaquim José dos Anjos, Joaquim Manuel, Pedro Martins Viana, Simão Carvalho, 
João de Deus, António José Duarte, Romam Branco, Luís Lopes Martins, Joaquim 
António de Azevedo, Inácio Ferreira Gomes, presos nas cadeias da corte e da 
cidade; auto crime (traslado) das denúncias feitas por Francisco [Gesteira], 
António Rodrigues Ferreira e Francisco do Torgal; autos de busca (2) (traslados) 
feitos na [loja] de António Ferreira Gomes, na tenda e armazém de Joaquim 
(denominado Algebebe); autos de prisão, hábito e tonsura (traslados) de Pedro 
Martins Viana, Joaquim Manuel; auto (traslado) da precatória que se remeteu do 
bairro do Castelo para o do [...] do crime do Remolares; auto (traslado) da devassa 
a que procedeu o corregedor do crime do Bairro do Remolares, doutor Manuel 
Teófilo Mesquita e Moura. 
AHU_CU_Reino, Cx. 387, pasta 3. 
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4-  ���� 1808, Maio, 26 
PORTARIA do enviado extraordinário e ministro plenipotenciário junto a sua 
Majestade britânica, D. Domingos António de Sousa Coutinho, declarando que 
autorizava ao capitão mercante Teotónio José Teodoro Lisboa o uso do uniforme e 
insígnias do primeiro-tenente de armas da Real Armada, José Correia de Melo, 
até que chegasse ao Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino Cx. 387, pasta 4. 
 

5-  [post.1808, Setembro, 6] – [post.1808] 
REQUERIMENTOS (3) ao príncipe regente [D. João VI], o primeiro, de João Lopes 
de Gouveia, solicitando o posto de segundo-tenente do Real Corpo da Marinha; o 
segundo, de Teotónio José Teodoro Lisboa, solicitando a confirmação do posto de 
primeiro-tenente da Armada Real da Marinha; o terceiro, de Francisco Manuel de 
Figueiredo, solicitando o posto de oficial do número da secretaria dos Negócios 
da Marinha e Domínios Ultramarinos. 
Anexo: requerimentos, declaração. 
AHU_CU_Reino Cx.387, pasta 5. 
 

6-  [post.1812, Março] – [post.1812, Dezembro]  
RELAÇÕES (4) das pensões pagas pela secretaria de estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, referente ao ano de 1812. 
Anexo: informações, recibos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 387, pasta 6. 
 

7-  [post.1813, Março] – [post.1813, Dezembro] 
RELAÇÕES (4) das pensões pagas pela secretaria de estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, referente ao ano de 1813. 
Anexo: informações, recibos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 387, pasta 7. 
 

8-  [post.1814, Março] – [post.1814, Dezembro] 
RELAÇÕES (4) das pensões pagas pela secretaria de estado dos Negócios da 
Marinha e Domínios Ultramarinos, referente ao ano de 1814. 
Anexo: informações, recibos. 
AHU_CU_Reino, Cx.387387, pasta 8. 
 

9-  1818, Março, 11, Lisboa – 1820, Maio, 10, Lisboa 
CONSULTAS (3) da Real Junta da Fazenda dos Arsenais do Exército; a primeira, 
remetendo a relação dos artigos com que o Arsenal do Exército forneceu a 
Marinha, no ano de 1817; a segunda, informando os motivos de ter prestado 
ajuda ao capitão fragata “Pérola”, José Maria Monteiro; a terceira, sobre a quantia 
de 3.683$ 550 reis, importância dos artigos de pólvora e espoletas, que a dita 
repartição forneceu à repartição da Marinha em Dezembro de 1813. 
Anexo: relação, lembretes, parecer, escrito, consulta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 387, pasta 9. 
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10-  1866, Maio, 25, Lisboa 
OFÍCIO circular do governador civil, Geraldo Braancamp, ao administrador do 
Concelho, informando sobre a portaria publicada no Diário de Lisboa a 22 de 
Maio de 1866, referente à segurança pública, chamando este atenção para o total 
cumprimento da dita portaria e que esta não alteraria o que estava determinado 
em relação à remessa do mapa semanal das ocorrências do concelho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 387, pasta 10. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 390 (1777-1827) 
N.º de pastas descritas: 39 
Assuntos: movimentação de presos e degredados das cadeias do Limoeiro, Trafaria e da 
Corte; ocorrências com embarcações portuguesas e estrangeiras; movimento de portos, 
entrada e saída de mercadorias; admissão de empregados na Real fábrica das Cordoaria; de 
alunos na Academia Real da Marinha; pedidos de pensões, terças, esmolas e hábitos de 
Cristo por servidores públicos e/ou familiares; ordens passadas para militares, juízes e 
desembargadores; protestos pela presença, retirada e volta dos invasores franceses. 
 

1- [ant. 1777, Janeiro, 16] – [ant. 1806, Outubro, 2] 
REQUERIMENTOS (2), sendo o 1º, do soldado preso na cadeia do Limoeiro, 
Tomás Miguel, ao rei [D. José] solicitando sua soltura e o 2º, do preso na Trafaria, 
Joaquim Timóteo Madeira, ao príncipe regente [D. João], solicitando ser 
mandado ao Hospital para o tratamento de sua moléstia.   
Anexo: requerimento, lembrete, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 1. 
 

2- 1777, Março, 25 – [ant. 1785] 
OFÍCIOS (4), ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro], o 1º, do superintendente geral dos contrabandos e 
descaminhos dos reais direitos, Diogo Inácio de Pina Manique, sobre a 
regulamentação da venda da carne em Lisboa; o 2º, do [enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciário da Inglaterra em Lisboa], Robert Walpole, 
encaminhando uma memória devidamente certificada de membros da 
Companhia Inglesa das Índias Orientais aludindo aos fretes e às perdas que 
tiveram com a detenção dos tripulantes do cutter “Inde” no Rio de Janeiro; o 3º, 
do provedor da Casa da Índia, José Joaquim Lobo da Silveira, encaminhando o 
mapa do número de degredados para a Índia, Moçambique e Angola, que se 
achavam no presídio do Lazareto; o 4º, da priora do Real Mosteiro da Estrela, 
Teresa de Jesus, desmentindo que tivesse feito algum pedido em nome de José da 
Costa. 
Anexo: mapas, certidão, contas, ofício. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 2. 
 

3- [ca. 1777, Março] 
INSTRUÇÃO passada pelo diretor dos Correios de Espanha, Conde de Florida 
Blanca, ao embaixador [de Portugal na Espanha], D. Francisco Inocêncio de 
Sousa Coutinho, para que fizesse a requisição ao conde de Banhos dos cavalos 
necessários para os correios que a rainha de Espanha faria expedir para Vila 
Viçosa, a fim de que sua filha pudesse manter-se informada dos acontecimentos 
de cada dia. 
Anexo: relação 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 3. 
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4- 1777, Junho, 18 
OFÍCIO de José Luís da Serra de Moraes Peixoto da Silva Garcês e Couto ao 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro, encaminhando a documentação relativa à Fábrica das Leizirias do 
Ribatejo. 
Anexo: certidões.  
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 4. 
 

5- [ant. 1778, Julho, 21] 
REQUERIMENTO do coronel do regimento de cavalaria de Castelo Branco, João 
de Ordaz e Queiroz, ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, expondo as ordens porque apresentou 
queixa contra o capitão do mesmo regimento, Rodrigo Joaquim Teles de 
Mancelos e Sousa. 
Anexo: aviso (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 5. 
 

6- 1781, Maio, 9 
INSTRUMENTO de nomeação de prazo familiar, desistência ou cessão relativo à 
nomeação de Violante de Melo e Castro como administradora da casa e bens de 
seu pai, D. Antônio de Almeida.  
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 6. 
 

7- [ant. 1788, Fevereiro, 22] 
PRECATÓRIO solicitando isenção de pagamento de décima por parte da 
abadessa e mais religiosas do mosteiro de São Diniz de Odivelas. 
Anexo: certidão 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 7. 
 

8- 1805, Agosto, 8 
RECIBO passado pelo tenente secretário do registro da Torre de Belém, 
Domingos José de Faria, relativo aos despachos pertencentes à saída do 
bergantim Portugal Oriente, de que é comandante Antônio José de Sousa 
Miranda. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 8. 
 

9- 1805, Setembro, 7 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da receita e expediente do Paço da Madeira 
relativa à compra, feita por Antônio Florêncio, do navio “Amazona”.  
Anexo: certidão 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 9. 
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10- [ant. 1806] – [ant. 1807, Abril, 18] 
REQUERIMENTOS (4), sendo, o 1º, da viúva Isabel Antônia da Cruz, solicitando 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], a soltura de seu 
filho José Joaquim Calado, a fim de ele que pudesse ampará-la: os demais, ao 
príncipe regente, [D. João], o 2º, do fidalgo ex-juiz da Índia e Mina, Bernardo de 
Lemos Malheiros de Melo e Vasconcelos, por seu procurador Antônio Pereira 
Basto, solicitando que se lhe fosse passada certidão das ordens que lhe foram 
passadas pelo Conselho Ultramarino; o 3º, de Francisco Coelho Lopes, por seu 
procurador Manuel Rodrigues Sete, solicitando lhe fosse passada provisão de 
insinuação, para que se comprovasse a doação que sua mulher, Ana da Costa 
Ferreira, lhe fizera de seus bens; o 4º, da viúva do desembargador Joaquim 
Manuel de Campos, Mariana Isabel, por seu procurador José Joaquim Gomes, 
solicitando o registro do padrão de cem mil réis que recebia do Conselho 
Ultramarino. 
Anexo: declaração. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 10. 
 

11- [post. 1806, Novembro, 12] 
ASSENTO (minuta) da posse de Antônio de Saldanha da Gama no lugar de 
conselheiro de Capa e Espada do Conselho de Sua Alteza Real. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 11. 
 

12- �1807, Março, 24 – 1808, Outubro, 16 
OFÍCIOS (5), ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar no 
Rio de Janeiro, conde das Galveias], D. João de Almeida de Melo e Castro, o 1º, 
do oficial-maior da mesma secretaria, Mateus José Viana, informando, como lhe 
fora solicitado, sobre os emolumentos recebidos pelo oficial-maior daquela 
secretaria, Felipe Correia Picanço, registrados nos livros de registro; o 2º, de José 
Antônio da Veiga pedindo que transmitisse seus cumprimentos ao príncipe 
regente [D. João]; o 3º, de José Pereira de Castro, lastimando as tristes 
circunstâncias que tinham motivado a retirada da Corte; o 4º, de Maria Joaquina 
da Gama a favor de um criado do destinatário, Tomás de Aquino; o 5º, de José 
Antônio Pereira congratulando-se com o destinatário pela sua chegada no Rio de 
Janeiro.  
Anexo: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 12. 
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13- 1808, Outubro, 8 – 1810, Abril, 30 
OFÍCIOS (4) de Francisco Coelho de Sousa Sampaio ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro, conde das Galveias], D. João 
de Almeida de Melo e Castro, mostrando sua satisfação com a retirada dos 
franceses e comentando fatos de sua família e desempenhos de certos 
funcionários e vários acontecimentos em Lisboa. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 13. 
 

14- �1808, Outubro, 9 – 1810, Novembro, 11 
OFÍCIOS (6) de José Vitorino da Costa Freire ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], conde das Galveias, [D. João de Almeida de 
Melo e Castro], o 1º, demonstrando satisfação pela retirada do governo francês 
em Portugal, explicando que não teve meios para ir para o Brasil, como gostaria e 
comunicando ter sido nomeado ajudante de D. Miguel Pereira Forjaz na pasta da 
Guerra; o 2º, dando parabéns pela concessão do título [de conde das Galveias]; o 
3º, sobre o pedido de emolumentos que ele fizera sobre o ofício de sua 
propriedade, de medidor e pesador da alfândega da cidade do Porto; o 4º, 
comentando o aumento de hostilidades entre a França e alguns países europeus; 
o 5º, descrevendo as novas investidas dos franceses em Almeida e outras 
localidades; o 6º, sobre os últimos acontecimentos militares no Reino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 14. 
 

15- �1808, Outubro, 16 – 1810, Julho, 3 
OFÍCIOS (7) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
conde das Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro], sendo os 3 primeiros 
e o 7º, do [oficial da Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra, em 
Lisboa, Bernardo João da Mota Goulart, o 1º, congratulando-se com o 
destinatário pela retirada do inimigo e comunicando que ele e José Vitorino 
estavam sendo destinados a irem trabalhar com o D. Miguel Pereira Forjaz; o 2º, 
relatando as vicissitudes pelas quais estava passando, depois da chegada dos 
franceses; o último, congratulando-se por estar o destinatário, outra vez, no 
ministério; o 3º, comunicando a morte de sua mulher e de uma filha; o 4º, do 
artista Francisco Xavier Fabri, congratulando-se com o destinatário por ele ter 
recebido o título de conde; o 5º, de José Francisco Perné agradecendo os favores 
recebidos e fazendo votos de saúde e desejando bom êxito no Rio de Janeiro para 
o destinatário e também para a família real; o 6º, de Luís Antônio de Leiras sobre 
intrigas envolvendo serventuários que trabalhavam com ele. 
Anexo: ofício, requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 15. 
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16- [1808?], Dezembro, 8 
NOTAS DE PAGAMENTO (5) assinadas por José Francisco discriminando, cada 
uma delas, o quanto receberiam, por suas jornadas de trabalho, findas no dia 8 
de dezembro, respectivamente, José Rodrigues, João [...] Coimbra, Eusébio 
Pereira e Manuel Ribeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 16. 
 

17- [ca. 1808] 
REQUERIMENTOS (2), o 1º, ao desembargador Fernando José da Cunha sobre o 
litígio entre Felizarda Maria e Maria de Araújo, por causa de uma escrava e o 2º, 
a José Mascarenhas Pereira Pacheco de Melo sobre a intenção de Joana Coelho de 
dar carta de liberdade a uma escrava sua. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 17. 
 

18- 1809, Março, 28 - Julho, 26 
OFÍCIOS (4) o 1º, do ajudante José da Silva Madeira, por parte de seu coronel, ao 
capitão Antônio Cândido José Viana transmitindo ordens para que justificasse o 
porquê do soldado Manuel Marques não poder continuar na sua ocupação; o 2º, 
do almirante [comandante do Corpo da Marinha de Guerra, conselheiro da 
Guerra e do Almirantado], barão de Arruda, Bernardo Ramires Esquível, a 
Manuel da Cunha Souto Maior comentando sobre a situação de Portugal face a 
Espanha e sobre a presença dos inimigos franceses em Chaves; o 3º, de Antônio 
do Couto Ribeiro de Abreu ao mesmo Manuel da Cunha Souto Maior, 
comentando sobre a presença dos franceses e sobre uma possibilidade de ser 
nomeado bispo; o 4º, de Bernardim ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro, conde das Galveias, D. João de Almeida 
de Melo e Castro], apresentando suas despedidas. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 18. 
 

19- 1809, Maio, 8 – Dezembro, 20 
OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar no 
Rio de Janeiro, conde das Galveias], D. João de Almeida de Melo e Castro, o 1º, 
do ex-porteiro do Gabinete dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Diogo Uren, 
comentando sobre a presença dos franceses em Portugal, descrevendo suas 
atividades e informando estar desempregado naquele momento; o 2º, do bispo 
patriarca eleito agradecendo suas atenções e esperando continuar a ter a honra 
do apreço que tem recebido do destinatário; o 3º e o 4º, de José Antônio da Veiga, 
um, contando de tudo que tem padecido desde da partida do destinatário, 
dizendo da sua satisfação pela retirada dos inimigos; outro, sobre a indicação de 
seu filho para juiz de fora de Santarém. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 19. 
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20- 1810, Fevereiro, 5 - Agosto, 9 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar no 
Rio de Janeiro, conde das Galveias], D. João de Almeida de Melo e Castro, sendo 
os 2 primeiros, o 4º e º 5, de José Antônio da Veiga, o 1º, agradecendo a nomeação 
de seus 2 filhos, um para juiz de fora de Santarém e outro para juiz dos órfãos do 
Ferono; o 2º, comentando a ingratidão do Conde da Ega para com o destinatário; 
o 4º, comentando a atuação de seu filhos como juizes de fora; o 5º, agradecendo o 
despacho de seu filhos, agora para trabalhar no Porto; e o 3º, do do ex-porteiro 
do Gabinete dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Diogo Uren, dando 
parabéns ao destinatário por estar na secretaria da Marinha e relembrando os 
passeios de ambos em Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 20. 
 

21- 1815, Fevereiro, 20 – 1821, Julho, 12 
CONSULTAS (3) da Real Junta do Comércio, a 1ª, sobre o requerimento do 
capitão tenente José Maria de Campos e informação do inspetor interino do 
Arsenal Real da Marinha, Carlos May, sobre a livre navegação no rio Tejo; a 2ª, 
sobre as contas prestadas pelo desembargador intendente da Marinha do Porto, 
Sebastião Correia de Sá, a respeito da galera “Conceição” ou “União”, que entrou 
naquela cidade com bandeira espanhola, sendo que seu capitão José Lopes se 
achava preso na cadeia da mesma cidade; a 3a, sobre o ofício do cônsul geral 
português em La Corunha, queixando-se do vice-cônsul de Vigo, Francisco 
Manuel Mendes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 21. 
 

22- 1816, Setembro, 20 – 1822, Outubro, 8 
AVISOS (3), o 1º, da Junta da Saúde às guarda-mor da Saúde de Belém sobre o 
guarda-mor não executar função alguma do seu ofício sem a assistência do 
escrivão do seu cargo; o 2º, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres ao [oficial-maior da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro, José Joaquim da Silva Freitas] 
ordenando que fosse dado ao ordenança em serviço na mesma secretaria, 
Antônio Pedro Vaz, mais oitenta réis sobre os seus ganhos;  o 3º, do [... da 2a. 
Repartição do Ministério do Reino], Felipe Ferreira de Araújo e Castro, 
participando ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, a 
ordem do rei [D. João VI] que não se festejasse o aniversário do príncipe [D. 
Pedro], até que ele obedecesse às leis e fosse digno do seu paternal e real agrado.   
Anexo: requerimento, atestado, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 22. 
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23- �1820, Janeiro, 4 – 29 
OFÍCIOS (5) do desembargador juiz da visita do ouro, José Vicente de Casal 
Ribeiro ao governador do Reino e secretário dos Negócios da Guerra, Marinha e 
Ultramar, D. Miguel Pereira Forjaz] dando conta das visitas efetuadas nos: 
bergantim “Santo Antônio Diligente” vindo da Bahia; navio “Nova Aurora”, 
vindo de Pernambuco; brigue “Nossa Senhora dos Remédios”, partindo para o 
Rio de Janeiro; brigue de guerra “Audaz” vindo de Pernambuco e das Ilhas.   
Anexo: relações, mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 23. 
 

24- �1820, Janeiro, 4 – [ant. 1821, Agosto, 21] 
CARTAS (4), sendo as 3 primeiras, do desembargador juiz da visita do ouro, José 
Vicente de Casal Ribeiro, ao rei [D. João VI], a 1ª e a 2ª, sobre o requerimento do 
escrivão do meirinho da visita do ouro, Antônio Tomás Paulo, solicitando licença 
para nomear a Patrício José Ramos nos seus impedimentos; a 3ª, sobre as 
declarações feitas pelo ex-carpinteiro do navio “São José Fénix”, José Martins do 
Nascimento, a respeito de sua viagem desde o Rio de Janeiro; a 4ª, do preso nas 
galés, José Rodrigues Agoadeiro, pelo crime de roubo de tabaco, explicando ter 
sido enganado e pedindo a comiseração real.   
Anexo: requerimentos, provisão, termos de declaração. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 24. 
 

25- 1820, Fevereiro, 18 – Novembro, 6, Porto. 
OFÍCIOS (8) do juiz ajudante José Maurício d´ Abreu de Lima ao [governador do 
Reino e secretário dos Negócios da Guerra, Marinha e Ultramar], D. Miguel 
Pereira Forjaz, todos eles encaminhando os mapas do movimento das 
embarcações naquele porto durante o ano de 1820, trazendo tipo da embarcação, 
sua nacionalidade, nomes dos mestres, origem, consignatários e carga 
conduzida. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 25. 
 

    26- 
 

1820, Outubro, 8 - Dezembro, 9 
OFICIOS (6) de diferentes comandantes do quartel da Rua Formosa ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Matias José Dias 
Azedo, todos encaminhando mapas dos passageiros de vários paquetes ingleses. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 26. 
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27- [1820] – [1821] 
REQUERIMENTOS (6) a [Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar,] o 1º, do 
capitão-mor Francisco Vicente da Rocha, solicitando a mercê da graduação de 
coronel de milícias e hábito da Ordem de Cristo; o 2º, de vários negociantes da 
praça de Lisboa à nova Junta Governativa [Junta Provisional do Governo 
Supremo do Reino] solicitando que o Lazareto fosse passado para a Trafaria; o 3º, 
de Francisco Antônio de Carvalho e Almeida que solicitava um lugar de guarda 
da saúde; o 4º, do religioso da Ordem Terceira da Penitência, frei Caetano 
Antunes, pedindo para ser embarcado como capelão na primeira embarcação 
que se aprontasse para zarpar; o 5º, do preso soldado que foi do regimento de 
cavalaria nº 2, Antônio Mamede, solicitando sua soltura. 
Anexo: relações, ofício, requerimento, edital, abaixo-assinados, requerimentos 
(cópias), ofícios (cópias), certidões, memória, lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 27. 
 

28- [ant. 1821, Fevereiro, 12] – [Abril, 14] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. João VI], sendo o 1º, de Pedro de Carvalho e 
João Batista Angelo da Costa em nome de seu sócio, o cônsul português em 
Liverpool, solicitando fossem passadas ordens ao governador do Torre de Belém 
e ao guarda-mor da Saúde para que o barco a vapor, do qual eram proprietários, 
pudesse sair e entrar livremente no [Tejo]; o 2º, do juiz e mais oficiais da 
corporação marítima da vila da Ericeira, reclamando de que já não havia o 
costume de darem, às embarcações, um piloto que as guiasse na entrada da barra 
do Tejo; o 3º, do proprietário do emprego de guarda de dentro do Lazareto, 
solicitando ordem para que entrasse em exercício no mesmo emprego; o 4º, do 
sargento da cavalaria às ordens da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, 
Antônio Pedro Vaz, solicitando receber a mesma pensão do sargento que exercia 
a mesma função, na Secretaria do Reino; o 5º, do ex-sargento do regimento de 
infantaria nº13, José Maria, que, tendo sido ferido na ação em San Sebastian em 
Biscaia, ficou impossibilitado de continuar no serviço militar, solicitando agora 
um serviço condizente com sua condição; o 6º, de Antônio Xavier do Vale 
solicitando um pagamento que lhe era devido.  
Anexo: lembretes, requerimentos, certidão, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 28. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

29- � [ant. 1821, Maio, 21] – [ant. Junho, 5] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. João VI], o 1º, dos empregados no serviço da 
Junta da Saúde Pública, José Joaquim da Fonseca e Amaro Pereira, solicitando 
que cessasse a suspensão a que haviam sido submetidos; o 2º, do proprietário do 
ofício de guarda-mor, provedor da saúde de Cascais, Ceslau Joaquim Freire 
Coelho da Paiva, afirmando ter sido preterido por outra pessoa e, tendo-lhe sido 
oferecida uma ocupação que servisse sem ser proprietário, queria que essa 
situação fosse corrigida, o 3º, da donatária da Real Coroa do Vinculo instituído 
por Luís de Melo Lobo Freire Henriques e sua mulher na vila de Alcácer do Sal, 
Inês José Fragoso Siqueira Lima, por seu procurador João Antunes, solicitando 
permissão para usar, em uma obra, a madeira de uma herdade que estava entre 
os bens do referido vínculo; o 4º, de Antônio Dias da Cruz que mandara 
construir uma embarcação que já se achava pronta em Vila do Conde para 
carregar frutas para a Galícia e fora embargada pelos oficiais da Intendência da 
Marinha do Porto, por não ter as devidas licenças, solicitando que o embargo 
fosse suspenso; o 5º, do administrador da Casa da condessa da Ribeira Grande, 
solicitando fosse retificada a portaria que autorizava o desembarque da condessa 
em sua viagem desde o Rio de Janeiro, porque a 1ª portaria não mencionara o 
nome de seus 2 filhos.   
Anexo: atestado, informação, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 29. 
 

30- [ant. 1821, Agosto, 1º] – [ant. Outubro, 15] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. João VI], o 1º, de Antônio Maria Moreira 
solicitando ser nomeado como oficial de uma das secretarias de Estado; o 2º, do 
ex-soldado do 4º regimento de artilharia, Francisco José de Magalhães, 
solicitando o emprego de guarda da ponte da cidade do Porto; o 3º, do oficial de 
serralheiro João Luís, solicitando ser admitido no Arsenal Real da Ribeira das 
Naus; o 4º, do intérprete do Juízo da Saúde em Setúbal, João Rodrigues 
Apolinário, solicitando as propriedade daquele cargo; o 5º, de Antônio Pessoa de 
Andrade, solicitando fosse visto o seu requerimento, que se achava na 
Contadoria da Marinha há muito tempo; o 6º, do religioso franciscano, frei José 
de Santa Ana Guimarães, solicitando autorização para embarcar na cidade do 
Porto, para qualquer porto como capelão. 
Anexo: aviso, requerimentos, certidão, aviso, declaração. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 30. 
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31-  
1821, Setembro, 24 – 1822, Outubro, 7 
OFÍCIOS (2), ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Joaquim José Monteiro Torres, o 1º, do desembargador secretário, Manuel 
Antônio Vellez Caldeira Castelo Branco remetendo relação de uma portaria 
baixada pela Junta do Comércio; o 2º, de Domingos Freire Barbosa sobre uma 
queixa apresentada por Maria Joana contra o soldado da Brigada Nacional e Real 
Academia da Marinha, servindo no sítio do Presídio da Lapa da Moura, José 
Maria Maranhão.  
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 31. 
 

32- [ant. 1821, Novembro, 6] – [ant. 1822, Agosto, 6] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. João VI], o 1º, do capitão do navio inglês 
“Happy Futur”, Samuel Cockings, por seu procurador o vice-cônsul Diogo 
Brander, solicitando uma portaria que, em razão da sua pressa, fizesse com que o 
vice consul tratassse de aprontar todos os seus despachos; o 2º, do cabo da 
Calceta, Antônio Paes dos Santos, solicitando que o emprego lhe fosse restituído, 
pois fora injustamente dispensado; o 3º, dos correios da Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar, que lhe fossem abonados 3 cavalgaduras pois, durante o 
tempo em que a família real estivera no Rio de Janeiro, essas cavalgaduras lhes 
tinham sido retiradas; o 4º, dos contratadores gerais do Tabaco e Saboarias, 
Francisco Antônio de Campos e Companhia, e José Ferreira Pinto Brito e 
Companhia, solicitando licença para equipar barcas às suas custas para combater 
o contrabando; o 5º, de Francisco José de Carvalho Militão solicitando os 
documentos relativos ao seu pedido de embarcar seus instrumentos de arte; o 6º, 
dos negociantes da cidade do Porto solicitando que o lugar de piloto mor fosse 
provido por concurso.  
Anexo: lembretes, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 32. 
 

33- [ant. 1821, Novembro, 6] – [ant. 1824, Agosto, 27] 
REQUERIMENTOS (3) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Inácio da Costa Quintela, e ao seu sucessor, [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres, o 1º, sobre o 
requerimento do secretário da Comissão do Ramo da Saúde, Francisco de Assis e 
Costa solicitando receber os mesmos dos secretários seus antecessores; o 2º, dos 
comerciantes portugueses estabelecidos em Londres, Antônio Martins Pedra, 
Filho e Companhia, a propósito da penhora do navio Oceano, feita na Bahia por 
Jerônimo de Arantes; o 3º, da mulher de Antônio José Falcão de Frota, Francisca 
Tomásia Falcão solicitando uma certidão sobre o posto da patente de seu marido.  
Anexo: assento de agravo; obs.: documento impresso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 33. 
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34- [post. 1822, Janeiro, 29] 
INFORMAÇÃO sobre a entrega da consulta da Fazenda de 30 de agosto de 1821 
ter sido passada a José Xavier no dia 29 de Janeiro de 1829. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 34. 
 

35- �1822, Setembro, 12 – 1824, Março, 5 
CARTAS (5) ao rei [D. João VI], a 1ª, do primeiro-tenente comandante do correio 
marítimo Infante D. Sebastião, Francisco de Paula Tavares, solicitando 
orientações para a viagem de sua nau que iria para o Rio de Janeiro, pela 
Madeira, Pernambuco e Bahia, perguntando se deveria obedecer aos governos 
locais e se deveria lançar toda a correspondência ao mar, no caso de encontrarem 
inimigos; a 2ªe a 3ª, do corregedor do bairro da Alfama e juiz dos degredados, 
Bernardo Antônio da Mota e Silva, enviando a relação nominal dos presos 
sentenciados a degredo que se achavam em diferentes cadeias, constando o nome 
do réu, o destino de degredo, os anos de condenação e de que cadeia eram 
provenientes; a 4ª, da Comissão do Ramo da Saúde Pública encaminhando a lista 
de seus empregados com os respectivos endereços; a 5ª, do [serventuário do 
ofício de secretário do Conselho Ultramarino], na ausência do secretário, Felipe 
José Stockler, sobre o assento do juro anual feito em nome de Rafael da Silva 
Borges. 
Anexo: mapas, relações, requerimentos, bilhete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 35. 
 

36 [ant. 1823, Fevereiro, 16] – Setembro, 15 
REQUERIMENTOS (4) ao rei [D. João VI], o 1º, do piloto do brigue São José e São 
João Batista, Manuel José de Sousa, solicitando sua carta de confirmação do 
emprego de piloto mór da barra de Aveiro; o 2º, do mestre do navio inglês Dart, 
Samuel Crabtree, por seu procurador, vice-cônsul, Jeremias Meagher (?), 
solicitando portaria que lhe concedesse brevidade nos seus despachos, para que 
partisse sem demora; o 3º, do mestre do navio inglês Nassau, Guilherme 
Tremayne, pelo mesmo procurador, solicitando a mesma mercê pelas mesmas 
razões; o 4º, dos presos sentenciados do Limoeiro, queixando de fome e 
solicitando serem enviados para a Cova da Moura.  
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 36. 
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37- [ant. 1824, Janeiro, 23] – [ant. Abril, 28] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. João VI], o 1º, de Antônio Lobo da Gama 
Saraiva de Almada solicitando ordem para que pudesse cumprir a autorização 
de fazer um desbaste no seu Pinhal de Val do Quizo, distrito de Alcácer do Sal; o 
2º, dos membros da mesa da Arquiconfraria do Santíssimo Sacramento do Real 
Freguesia de São Julião solicitando a aprovação régia para que pudessem receber 
os auxílios recebidos da Inspeção das Obras Públicas e do Arsenal Real da 
Marinha; o 3º, do boticário encarregado da botica da nau D. João VI, Antônio 
Vicente de Oliveira, solicitando melhores soldos em razão do aumento do seu 
trabalho; o 4º, do contínuo da Repartição da Saúde Pública, Amaro Pereira, 
solicitando pagamentos que lhe eram devidos; o 5º, do 2º sargento reformado da 
Divisão de Voluntários Reais, Antônio José Fernandes, solicitando ser admitido 
como ajudante do escrivão da Real Fábrica da Cordoaria; o 6º, de Francisco dos 
Santos solicitando um lugar de escriturário em qualquer repartição pública. 
Anexo: carta régia, relação, requerimentos, ofício, atestado; os,: documento em 
francês. 
 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 37. 
 

38- 1824, Julho, 29 – 1826, Setembro, 1º 
REQUERIMENTOS (6), sendo 4 ao rei [D. João VI], o 5º, ao rei [D. Pedro IV] e 1 à 
princesa regente [D. Isabel Maria], o 1º, de Serafim Domingues, solicitando 
documentos seus que se achavam na Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar; o 2º, do mestre do ofício de carpinteiro, Antônio Rodrigues da Silva 
Gomes Portugal, solicitando um posto militar para seu filho, Vicente José 
Rodrigues Portugal; o 3º, do criado real, André Rodrigues de Castro, solicitando 
ser nomeado para o lugar deixado vago por aquele que iria ocupar o lugar que 
ele pleiteara, de escriturário da Real Fábrica da Cordoaria; o 4º, do guarda–mor e 
oficiais da Saúde do porto de Belém solicitando serem mandados do Lazareto 
para a Trafaria; o 5º e o 6º, de José Antônio de Ferreira solicitando que lhe fosse 
aberta praça de aspirante e que tivesse licença para seguir os estudos no Colégio 
dos Nobres na Direção da Marinha. 
Anexo: lembrete, requerimento, ofício, requerimento (traslado), certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 38. 
 

39- 1827, Fevereiro, 18 – Maio, 7 
MAPAS (9) do movimento do porto assinados pelo capitão tenente comandante 
interino do quartel do comando do regimento do Porto, Ladislau Bernardo dos 
Santos, todos trazendo: tipo e nome da embarcação, nome do comandante ou 
mestre, porto de procedência, identificação, dias de viagem e número da 
tripulação e de passageiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 390, pasta 39. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 391 (1730 – 1855) 
N.º de pastas descritas: 27 
Assuntos: entrada e saída de navios dos portos do Reino; conflitos entre ingleses e 
franceses no Estreito de Gibraltar e a posição de Portugal; prisões de contrabandistas, 
desertores espanhóis, marinheiros, grumetes, pajens e soldados; tecidos da fábrica de 
Portalegre; planta do armazém onde se guardava a pólvora da praça de Elvas; 
patentes de soldados e anulação de franquias; pedidos de atribuição de postos, carta 
de sesmaria, pagamento de salários em atraso; transporte da marquesa de Marialva; 
navios de guerra aprisionados pelos ingleses aos espanhóis, pelos ingleses aos 
franceses e vice-versa; carga da galera ” Príncipe da Beira”; presos do Arsenal da 
Marinha; hospital da Marinha; salários dos oficiais da secretaria da Marinha e 
Ultramar; vestimentas da capela portuguesa; destruição de todas as embarcações de 
guerra pela esquadra inglesa no porto de Alexandria; salitre; correspondência do 
cônsul de Argel de 1818. 
 

1-  [ca. 1718] – 1798, Outubro, 25  
 ESCRITOS (9), o primeiro, ordenando que o destinatário trate da portaria 
do conde de Alvor, [Francisco de Assis de Távora] para que este possa tratar 
das escrituras, e sem a portaria ou alvará de renúncia não pode tratar dos 
papéis do casamento; o segundo informando que a tesouraria expediu 
ordens para se enviar a caixa de vestimentas destinadas ao serviço da capela 
portuguesa; o terceiro, sobre a visita à casa do “monsieur chavalier de 
Almeida”; o quarto, informando a impossibilidade do senhor Goldon viajar 
na data prevista; o quinto, informando a expedição de passaporte ao senhor 
[F.J.] para que pudesse viajar para Corke; o sexto, acusando a recepção de 
uma carta; o sétimo, informando o pagamento do valor de 60.000 libras ao 
senhor Joseph Rademaker, agente da corte portuguesa; o oitavo, 
informando a expedição da ordem relativa à exportação de canhões de São 
Pedro para Portugal; o nono, sobre uma carta de Viena, referente á 
destruição de todas as embarcações de guerra pela esquadra inglesa no poro 
de Alexandria. 
Obs.: sobre o “chevalier de Almeida” ver Reino, cx. 70, parta 5, trata-se 
provavelmente de D. João de Almeida de Melo e Castro, enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciário de Portugal em Inglaterra. Há documentos em francês 
e inglês. 
Anexo: informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 1. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

2- 1730, Setembro, 26, Porto de Mós – 1796, Setembro, 20 
 CARTAS (2) o primeiro, do juiz de fora de Porto de Mós, José da Fonseca, 
ao rei [D. João V], informando o cumprimento das ordens recebidas; o 
segundo, do cirurgião mor da Armada Real, Bernardo José de Carvalho á 
rainha [D. Maria I], sobre a necessidade de se ter bons cirurgiões ao serviço 
da Marinha e informando o estado do hospital da Marinha, o número de 
cirurgiões, o soldo dos mesmos e os que se encontravam submetidos a 
exames e cursos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 2. 
 

3- 1771, Setembro, 7, Cascais -1795, Fevereiro, 13, Porto    
 OFÍCIOS (4) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro; o primeiro, do capitão-de-mar-e-guerra e 
comandante, João Nicolau Sehermekell informando a chega na barra de 
Cascais de duas fragatas inglesas, de duas naus, uma inglesa e uma 
castelhana e as medidas necessárias tomadas para a recepção das mesmas; o 
segundo, do intende geral da polícia [da Corte e Reino], Diogo Inácio da 
Pina Manique, informando a prisão do sacristão Teodoro José Vaz 
Carapinha pelo ouvidor e desembargador das alfândegas, Sebastião 
António da Cruz Sobral; o terceiro e o quarto, do juiz da Alfandega do 
Porto, Rodrigo António de Abreu e Lima, remetendo mapas das 
embarcações nacionais e estrangeiras que entraram e saíram do Porto nos 
meses de Janeiro e Fevereiro de 1795. 
Anexo: mapas, oficio, recibo, listas e escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 3. 
 

4- 1779, Junho, 14, vila de Borba – 1779, Outobro, 1, vila de Borba  
 OFÍCIOS (3) do tenente general, visconde de Lourinhã, [Manuel Bernardo 
de Melo e Castro] o primeiro ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], os demais ao [oficial-
maior da mesma secretaria], João Felipe da Fonseca; o primeiro, informando 
as prisões dos contrabandistas e desertores espanhóis, remetidos ao juiz de 
fora de Vila Viçosa e ao provedor de Beja e remetendo amostras de tecidos 
fabricados na fabrica do Portalegre; o segundo, remetendo cópia inclusa da 
planta do armazém onde se guardava a pólvora da praça de Elvas; o 
terceiro, informando a recepção da carta em que se solicitava as patentes dos 
sargentos-mores de cavalaria e infantaria, Pedro Afonso e João Barreiros. 
 Anexo: informações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 4. 
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5- 1780, Fevereiro, 23, [Lisboa]  
 INFORMAÇÃO sobre o decreto de 9 de Setembro de 1747 que declarava 
nulas e sem efeito as franquias que foram permitidas pelo provedor e pelos 
oficiais da alfândega, particularmente aos navios estrangeiros que trazia 
presas ao porto de Lisboa. 
Anexo: decreto (cópia), ofícios, lembrete, requerimentos, declaração. 
HU_CU_Reino Cx.391, pasta 5. 
 

6- 1786, Agosto, 12, [Braga] – 1812, Janeiro, 20, Lisboa 
OFÍCIOS (5) o primeiro, de Pedro Gonçalves Romeu a Nicolau Dias Torres, 
solicitando que mensalmente se desse a sua mulher uma quantia em 
dinheiro para sustento do filho; o segundo, do juiz de fora da Aldeia Galega, 
Francisco Tavares de Almeida à [Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar] sobre a necessidade que havia de que o pagamento dos 
marinheiros fosse entregue às famílias durante o serviço dos mesmos e não 
depois, pois assim garantiam o sustento da família e seria um maior 
incentivo ao recrutamento; o terceiro, ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar, conde de Galveias, D. João de Almeida de Melo e 
Castro], sobre a admissão de um funcionário, Victor José Gomes, para o 
posto de correio da [Marinha], sem vencimento; o quarto, de Pedro João 
Tomás ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde 
de Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro]; o quinto, de João Pedro 
Tomás ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], conde 
de Linhares [D. Rodrigo de Sousa Coutinho]; os dois últimos remetendo 
mapas dos navios que entrarão e saíram dos portos de Lisboa no ano de 
1811. 
Anexo: requerimento, lembrete e mapas. 
 AHU_CU_Reino Cx.391, pasta 6.  
 

7- 1789, Fevereiro, 27, Salvaterra de Magos      
AVISO do marquês de Marialva, Pedro José Joaquim Vito de Meneses Coutinho, 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e 
Castro, ordenando que se mandasse para a vila de Salvaterra uma galeota 
pequena destinada a transportar a marquesa de Marialva. 
AHU_CU_Reino Cx.391, pasta 7. 
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8- 1790, Setembro, 4 – 1799, Fevereiro, 9 
 OFÍCIOS (8) ao [enviado extraordinário de Portugal em Grã-Bretanha, D. 
João de Almeida de Melo e Castro], o primeiro sobre o regresso dos navios 
que transportavam pólvora para Portugal; o segundo, informando que não 
se conseguiu obter os mosquetes necessários, solicitados pelos monsieur 
chavelier de Almeida; o terceiro, informando que na sequência do acordo 
estabelecido entre o governo de Inglaterra e o governo português, seriam 
enviados quatro mil mascotes para Portugal e dois mil armas; o quarto e o 
oitavo, açudando recepção de cartas, na qual se mencionava os obstáculos 
que os navios portugueses tinham quando entravam no cabo da Boa 
Esperança, o aprisionamento de dois navios, o corsário espanhol “Nostra 
Senhora de Careno” e o navio português “União”, por um navio inglês e as 
medidas necessárias tomadas para a restituição dos mesmos ao governo 
português; o quinto e o sexto, sobre a permissão para transportar peças de 
cobre de Inglaterra para o arsenal de Lisboa, afirmando-se a impossibilidade 
de Inglaterra fornecer o dito material; o sétimo, sobre a compra de salitre; o 
oitavo, sobre as cartas trocadas. 
Anexo: ofício (cópia). 
Obs.: há documentos em francês. Para a designação “chevalier d'Almeida”, 
ver Reino, cx. 70, pasta 5. 
AHU_CU_Reino Cx.391, pasta 8. 
 

9- [1790- 1800] - [1796 -1801] 
LISTAS (2); o primeiro, contendo resumos da carga que transportava a 
galera “Príncipe do Brasil”; o segundo, do calculo do valor dos navios 
mercantes e de guerra que os ingleses haviam aprisionado aos espanhóis. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 9. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

10-  ����[1793, Julho] – 1801, Julho, 18, [Faro]  
 MAPAS (16); o primeiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o 
nono, o décimo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, décimo 
quarto e décimo quinto das embarcações que entrarão e saíram nos portos 
de Lisboa, Faro, Setúbal, Porto nos anos de 1793, 1794, 1795, vindos 
sobretudo da América do Norte, Dinamarca, Espanha, Holanda, Hamburgo, 
Inglaterra, Marrocos, Suécia, com destino ao Brasil, Açores, Espanha, 
Gibraltar, Rússia, Suécia, América do Norte; o segundo e o terceiro contendo 
o numerário e os postos dos marítimos das províncias de Alentejo, 
Estremadura e Algarve, divididas em doze comarcas, Lisboa, Leiria, 
Alenquer, Castanheira, Tomar, Setúbal, Santarém, Torres Vedras, Ourique, 
Tavira, Lagos e Faro, referente a Outubro de 1777; o décimo sexto, do estado 
da fragata “Carlota“. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 10. 
 

11- [ant.1795, Janeiro, 8] – [ant. 1796, Janeiro, 13] 
 REQUERIMENTOS (5) á rainha [D. Maria I]; o primeiro, do porteiro da 
câmara do Carvalho, Henrique José de Sousa Galharda, solicitando o posto 
de porteiro do Conselho do Ultramar; o segundo, de Roque da Costa Franco 
solicitando que lhe passassem novas vias de uma carta de sesmaria; o 
terceiro, de Manuel de Gouveia Pegado, solicitando que lhe passassem 
provisão; o quarto, de Maria Micaela Noronha de Azevedo solicitando 
certidão extraído dos autos de despejo da suplicante contra João [Costa] de 
Aguiar; o quinto, de Jerónimo Ribeiro, solicitando o pagamento de salários 
em atraso no valor de seis mil reis, referente ao meses de Janeiro a Junho do 
ano de 1796.  
Anexo: carta, declarações, atestado, bilhetes, certidão, requerimentos e 
provisão.   
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 11. 
 

12-  [1795, Janeiro, Setúbal] – [1795, Dezembro, Setúbal]  
  MAPAS (36) dos embarcações que entraram e saíram do porto da vila de 
Setúbal no ano de 1795. Os mapas contêm informações referentes aos nomes 
das embarcações, tipo, mestres e portos de saída, nomeadamente, Galiza, 
Amesterdão, Bilbao, Copenhague, Suécia, Boston, Lisboa, Cádis, Boston, 
Ilha de São Miguel, Dublin. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 12. 
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13-  ����1795, Maio, 22, Porto – 1796, Janeiro, 22, Porto 
 OFÍCIOS (8) do juiz da alfândega do [Porto], Rodrigo António de Abreu e 
Lima ao [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Luís 
Pinto de Sousa [Coutinho], remetendo mapas das embarcações, nacionais e 
estrangeiras que entraram e saíram do Porto entre no ano de 1795 e 1796. Os 
mapas contem informações referentes ao dia de entrada, nome, mestre, 
carga a bordo e portos de origem, nomeadamente, Vigo, Maranhão, 
Pernambuco, Londres, Terra Nova, Hamburgo, Corunha, Dublin, Liverpool, 
Gilbratar. 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 13. 
 

14-  1795, Junho, 15, Lisboa – Setembro, 23, Peniche  
 OFÍCIOS (6) do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], 
Luís Pinto de Sousa [Coutinho]; o primeiro e segundo, sobre as consultas 
referentes aos requerimentos de Simão da Silva Ferraz, Manuel de Sousa 
Pereira, D. Luísa Barbosa de Gamboa e João Gomes de Araújo; o terceiro, do 
[presidente do Conselho Ultramarino] conde de Resende [D. António José 
de Castro], informando que juntamente com o maço que recebeu estava uma 
patente e um decreto dirigidos ao Conselho de Guerra e que estava tratando 
da restituição dos mesmos; o quarto, do corregedor da comarca de Setúbal, 
Francisco Inácio da Costa Gavião Teixeira, sobre a prisão dos marinheiros, 
grumetes e pajens que se encontravam no distrito de Setúbal; o quinto, do 
corregedor da comarca de Coimbra, Francisco António da Silva, remetendo 
relação dos presos ao Arsenal Real da Marinha; o sexto, do corregedor da 
comarca de Leiria, João José de Faria Mascarenhas e Melo informando a ida 
de vinte e dois barqueiros e pescadores para o Arsenal da Marinha, 
conforme a ordem expedida pelo ofício do Intendente Geral da Policia [da 
Corte e Reino, Diogo Inácio da Pina Manique]. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 14. 
 

15-  1795, Outubro, 8, Lisboa 
 BILHETE ordenando que se passe carta de legitimação reconhecendo a D. 
Ana Joaquina de Velasco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 15. 
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16- [ant.1796, Junho, 27] – 1827, Junho, 1 
REQUERIMENTOS (4) e CARTA à rainha [D. Maria I] e à princesa regente 
[D. Isabel Maria]; o primeiro, de Henrique José Maria de Sousa, solicitando 
que se passasse provimento de normação de posto; a segunda, uma carta, 
sobre o requerimento do meirinho Francisco Rodrigues Liberato, solicitando 
que se passasse apostila da propriedade do oficio de meirinho, juntamente 
com a sua carta; o terceiro, de António Lopes da Cunha, solicitando a 
soltura de cinco marinheiros e dois moços, que faziam parte da sua 
tripulação; o quarto, do desembargador da Casa da Suplicação, José Vicente 
Caldeira de Casal Ribeira solicitando a confirmação da nomeação para o 
posto de juiz da visita do Ouro; o quinto, do preso Manuel António de 
Paiva, solicitando ajuda de custo para os pais, visto este se encontrar preso e 
não ter meios para os sustentar. 
Anexo: bilhetes, carta régia, requerimentos e lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 16. 
 

17-  1796, Junho, 18, [Lisboa] 
 CARTA do conselheiro [que serve de secretário] Conselho Ultramarino, 
Francisco da Silva Corte Real, mandando pagar seis mil réis ao porteiro do 
tribunal do mesmo conselho, Jerónimo Ribeiro. 
 Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 17. 
 

18- [post.1796] – [ant.1809, Maio, 27]    
  REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. João VI]; o primeiro, de Felipe Ribeiro de 
Carvalho solicitando a nomeação para o posto de escrivão de uma das 
embarcações da Armada Real; o segundo do preso Francisco José da Silva 
[Barba Alando], solicitando que fosse solto; o terceiro, de Anselmo José 
Coutinho, solicitando qualquer posto no Real Hospital da Brigada; o quarto, 
do tenente Jorge Thompson, solicitando a restituição do posto que 
anteriormente ocupava antes de ter sido preso; o quinto, de Dionísio 
Andronico Lisboa, solicitando a nomeação para o posto de contínuo do 
Almirantado.  
Anexo: lembretes, cartas régias, certidões, requerimento, avisos e sentença. 
HU_CU_Reino, Cx.391, pasta 18. 
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19- 1797, Junho, 23, Setúbal – 1799, Maio, 22, Porto 
 OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
D. Rodrigo de Sousa Coutinho; o primeiro, do corregedor da comarca de 
Setúbal, Francisco Inácio da Costa Gavião Peixoto, informando as 
dificuldades que o correio, Francisco de Assis de Araújo, teve na sua viagem 
a Lagos; o segundo, do marechal de campo, José Narciso de Magalhães de 
Meneses sobre ordem para não saírem navios da barra do Porto e a sua 
indecisão para deixar viajar o bergantim “Dragão”; o terceiro, de Teotónio 
Gomes de Carvalho, informando a comparência de 12 negociantes, 
proprietários e carregadores de navios, na secretaria do Tribunal da Junta 
do Comércio, apresentado motivos para o saída mais rápido possível dos 
portos do Reino de um comboio; o quarto, intende geral da polícia, [Corte e 
Reino], Diogo Inácio da Pina Manique, comunicando a impossibilidade de 
cumprir as ordens emitidas num aviso, referente ao requerimento da 
tripulação do navio “ Espada de Ferro”, devido ao facto da Junta do 
Comércio se encontrar em férias; o quinto, de João Correia e Sá, informando 
que se conformava e aceitava a ordem que o comboio costeiro fosse 
conduzido pelo tenente e general Calder e o corregedor da comarca do 
Porto.   
Anexo: oficio, aviso, 
HU_CU_Reino, Cx.391, pasta 19. 
  

20- 1799, Janeiro, 1 – [ant. 1800]  
 ESCRITOS (6) o primeiro, informando a impossibilidade de se enviar para 
América um regimento; o segundo, sobre as memórias escritas do senhor 
[Francoise]; o terceiro, sobre os milhares de mosquetes apreendidos aos 
prisioneiros franceses e entregues a coroa portuguesa; o quarto, informando 
que o Lord [Genvile] já se encontrava bem de saúde e concluindo os 
despachos para o senhor Walpole; o quinto, informando a impossibilidade 
de comprar salitre, a não ser através das compras da Companhia; o sexto, 
solicitando o envio de uma carta confidencial ao senhor José de Seabra e que 
se mandasse perguntar a Pedro João Tomás se podia enviar o nome das 
embarcações que guerra que tinham saído com um comboio. Os cinco 
primeiros de D. João de Almeida de Melo e Castro, o último do secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho 
ao oficial-maior da secretaria, João Filipe da Fonseca. 
Obs.: há documentos em inglês e francês. Para a designação “chevalier 
d'Almeida”, ver Reino, cx. 70, pasta 5. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 20. 
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21-   1799, Fevereiro, 16 – 1855, Janeiro, 23, [Lisboa] 
 LEMBRETES (4), o primeiro, informando que o lorde Genvile estava 
concluindo os despachos; o segundo, remetendo dois diplomas e insígnias 
ao major e general da Armada; o terceiro, remetendo aviso que mandava 
conceder licença a Bernardino Joaquim para construir uma galera no 
estaleiro do Ouro da cidade do [Porto]; o quarto, remetendo aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 21. 
 

22-  1801, Julho, 6, Gibraltar - Outubro, 18, Gibraltar  
  OFÍCIOS (4) do comandante e capitão-de-mar-e-guerra, Crassford Duncan, 
ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, visconde de 
Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior]; o primeiro e 
o segundo, informando o percurso da viagem que fez desde de Lagos até 
Estreito de Gibraltar; o terceiro, informando o número de embarcações que 
se encontravam prontas para se dirigirem para o Reino e a impossibilidade 
de se fazer a viagem devido ao ventos que não eram favoráveis; o quarto, 
sobre o ataque que sofreram as embarcações inglesas por parte das francesas 
no dito Estreito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 22. 

 
23- 1801, Julho, 6 - 1834, Julho, 1 

 RELAÇÕES (4) o primeiro, contendo nome dos mortos e feridos no combate 
da esquadras inglesa francesa, que se encontravam fundeadas em Algeciras 
o segundo, contendo nome, emprego e nacionalidade dos passageiros que se 
encontravam a bordo do barco a vapor inglês “Duque de Iorke”, procedente 
de Gibraltar e Cádis; o terceiro, dos pilotos e navios mercantis da Marinha; o 
quarto, das importâncias totais que deviam receber os oficiais da secretaria 
de estado da Marinha e Ultramar. 
Anexo: lista. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 23. 
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24- 1801, Julho, 14 – [post.1805, Junho, 16, França] 
OFÍCIOS (4) o primeiro, do comandante da esquadra [portuguesa] ao 
[enviado extraordinário e ministro Plenipotenciário de Portugal na Gran-
Bretanha, D. Lourenço de Lima], louvando a acção do capitão e comandante 
da fragata “Carlota”, Crassford Duncan, a aquando do ataque e 
aprisionamento da esquadra inimiga; o segundo, do [secretário de Estado 
dos Negócios da Marinha e Ultramar] visconde de Anadia [João Rodrigues 
de Sá e Melo Meneses e Souto Maior] ao coronel, visconde de Asseca, 
[Salvador Correia de Sá e Benevides Velasco], sobre a impossibilidade de 
atribui um posto a Joaquim Rafael de Vale na secretaria de estado da 
Marinha e Ultramar, devido ao facto de já existir na mesma secretaria 
oficiais em número suficiente; o terceiro, de D. Lourenço de Lima ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], visconde de 
Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], elogiando as 
acções do capitã da fragata “Carlota”, José, Pedro de Sousa Pereira Leite a 
aquando dos ataques dos franceses aos ingleses no Estreito de Gibraltar; o 
quarto, ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], 
sobre a um navio de guerra francês aprisionado pelos ingleses. 
Anexo: lembrete, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 24. 

 
25- 1803, Julho, 18    

REGULAMENTO dos emolumentos que o príncipe regente [D. João] 
mandou estabelecer por aviso emitido pela secretaria estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar para pagamentos de documentos emitidos pela dita 
secretaria. 
 Anexo: ofícios e regulamento.  
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 25. 

 
26- [1809] – [post.1824, Abril, 28] 

 INFORMAÇÕES (5) o primeiro, sobre os avisos mandando juntar as 
consultas numa secretaria de estado; o segundo, sobre as correspondências 
do cônsul de Argel de 1818; o terceiro, informando a data do despacho do 
requerimento de António Mamede; o quarto, sobre a entrega do valor de 
5.000 libras; o quinto, contendo observações que fez José da Silva Milheiro 
sobre o despacho de 28 de Abril de 1824. 
Anexo: oficio, certificado, certidão, alvará. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 26. 
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27- 1832, Junho, 2, Ponta Delgada 
DECRETO do duque de Bragança, D. Pedro, aprovando as nomeações feitas 
pelo vice-almirante da Armada Real, George Rose Sortorius, de oficiais 
ingleses de diferentes classes, empregados na esquadra da rainha D. Maria 
II, em remuneração dos muitos serviços prestados pelos mesmos. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391, pasta 27. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 391-A (1812 – 1831) 
N.º de pastas descritas: 26 
Assuntos: ordens relativas ao arquipélago de Cabo Verde; ofícios e cartas informando 
recepção e expedição de ofícios e cartas; Pinhais de Leiria; Câmara de Cascais; solicitação e 
atribuição de postos, emissão de despachos, avisos, passaporte, licença e portaria, guia de 
desembarque, soldados de artilharia, apetrechos e pensão; pagamento de impostos e 
contribuições ao rei de Marrocos; conta das despesas da Casa Real; despesa feita com a 
compra de pergaminho; autorização de entrada; embandeiramento de navios; pinhal da 
Figueira da Foz; avisos de 9 de Abril de 1824 e de 28 de Fevereiro de 1825; consignação 
mensal destinado às despesas da administração dos pinhais de Leiria; ordenados dos 
empregados da administração do Real Pinhal dos Medos; a hostilidade das embarcações com 
bandeira austríaca; a ida de soldados para a praça de Peniche; demonstrações fúnebres feitas 
pelas embarcações devido ao falecimento da imperatriz do Brasil, Maria Leopoldina de 
Habsburgo; empréstimo de pipas para aguada de praças; artilharia, pólvora, soldados e 
embarcações do arsenal da Marinha; presas da guerra peninsular. 
 

1- ����1812, Agosto, 15, Lisboa – 1824, Outubro, 20, Lisboa 
 OFICÍOS (6) o primeiro, o segundo e o terceiro, do [governador do Reino e 
secretário da Marinha e Negócios Estrangeiros] D. Miguel Pereira Forjaz 
[Coutinho]; o primeiro, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], conde de Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro], informando 
a recepção das ordens relativos as ilhas de Cabo Verde e a impossibilidade de 
enviar noticias referente a brevidade do cumprimento das ordens; o segundo, a 
João Baptista Francovich informando a recepção de um ofício de 20 de Agosto de 
1816; o terceiro, ao administrador dos Pinhais de Leiria, Rodrigo Borba Correia 
Alardo sobre a ordem expedida para que se entregasse ao tesoureiro do Cofre Real 
uma consignação mensal de 1. 800, qu4e seria aplicada nos pinhais de Leiria; o 
quarto ao [secretário interino de estado dos Negócios da Marinha, Cândido José 
Xavier], oferecendo a Portugal a possibilidade de compra navios britânicos e 
facilidades de pagamento; o quinto, de [Joseph Rademaker], solicitando para se 
verificar se existia numa secretaria um tratado ou convenção feita no ano de 1705; o 
sexto, dp português morador no Maranhão, Joaquim José Costa de Portugal ao 
[secretário de Estado da Guerra, interino dos Negócios da Marinha e Ultramar e 
ministro assistente ao Despacho], conde de Subserra, [Manuel Inácio Martins 
Pamplona Corte Real], informando sobre a província do Maranhão e levantando a 
hipótese de Portugal reconquistar algumas províncias do Brasil, o que seria 
benéfico para elas.  
Obs.: há documento em inglês. 
 Anexo: ofícios, aviso e lista.   
AHU_CU_Reino, Cx. 391-A, pasta 1. 
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2- 1812, Novembro, 27, Lisboa – 1824, Novembro, 28, Lisboa     
 CARTAS (3) da Junta Governativa do Reino; a primeira, informando a recepção 
dos ofícios expedidos pelo conselheiro de estado, secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, conde de Galveias, D. João de Almeida de Melo e 
Castro; a segunda, sobre a impossibilidade de satisfazer o pedido de Líbano 
António, em que este solicitava o posto de oficial da secretaria de estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar; a terceira, sobre a solicitação da Câmara de 
Cascais de sessenta alqueires de pinhões para plantar nos baldios, de modo a 
produzir lenha para consumo da população. 
Anexo: cartas, requerimento, provisões, avisos, decreto, auto de posse e juramento, 
portaria, atestados, certidão e lembretes. 
AHU_CU_Reino Cx.391-A, pasta 2.  
 

3- 1814, Fevereiro, 14 – [ant.1814, Maio, 9] 
 REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. João VI]; o primeiro, de Antônio de Castro 
Palmas solicitando despacho para seguir viagem; o segundo, o terceiro e o quarto, 
respectivamente, do capitão Francisco Borges de Oliveira, de Francisco José 
Rodrigues Aguiar, de Diogo Rafael [Eocok] e de José Maria de Moura, solicitando 
que se passasse aviso para que na Torre de Belém permitissem a saída de suas 
embarcações; o quinto, do correio da secretária de estado da Marinha, António José 
Vasquez, solicitando o despacho de um requerimento.   
 Anexo: lembrete e requerimento. 
AHU_CU_Reino Cx.391-A, pasta 3. 
 

4- 1814, Maio, 31 – [ant. 1816, Agosto, 5] 
 REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. João VI]; o primeiro, do proprietário da galera 
portuguesa Santo Antônio de Arifana, Diogo José da Cunha, solicitando passaporte 
para poder seguir viagem; o segundo, do mestre da escuna inglesa príncipe 
Regente, Andrew Shudley, solicitando portaria de modo a poder seguir viagem; o 
terceiro, do preso na galé da cidade, Germano Mazouco, solicitando que fosse 
solto; o quarto, dep ajudante do regimento de milícias de Oliveira de Azaméis, 
Francisco Cabrita, solicitando licença para que pudesse viajar para o Rio de Janeiro; 
o quinto, do mestre do navio inglês Alpha, Tomás Biel solicitando seguir viagem 
sem impedimentos das torres da barra de Lisboa; o sexto do negociante da praça de 
Lisboa, proprietário do navio Aurora, Manuel Pereira Valle, solicitando portaria 
que permitisse o desembarque dos passageiros vindos do Rio de Janeiro naquele 
navio.  
AHU_CU_Reino Cx.391-A, pasta 4. 
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5- [ant.1814, Junho, 28] - 1817, Outubro, 9   
REQUERIMENTOS (5) ao [governador do Reino e secretário da Marinha e 
Negócios Estrangeiros] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho]; o primeiro, do 
segundo sargento Francisco José Pargana, solicitando o posto de sargento na 
companhia de veteranos da praça de Faro; o segundo, de Diogo Jorge de Brito, 
solicitando licença para sair do Reino, independentemente da viagem do comboio 
do brigue “Lebre”; o terceiro, de Pedro António, solicitando a soltura de seus dois 
marinheiros, Francisco Inácio e Francisco Manuel Guincho; o quarto, dos 
proprietários do navio “Nossa Senhora da Paz Rosália”, Viúva Franco & Filho, 
solicitando seis soldados de artilharia para o bordo do seu navio; o quinto, do 
proprietário de barcos que faziam carreto de pedra para obras reais, Domingos 
José, solicitando que se lhe entregasse a embarcação que lhe tinha sido tomada, 
pois era indispensável para o seu trabalho. 
Anexo: requerimentos, lembrete, declaração, atestado e auto de justificação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391-A, pasta 5. 
 

6- 1816, Janeiro, 23, Tânger – 1818, Fevereiro, 14, Leiria 
OFÍCIOS (3) ao [governador do Reino e secretário da Marinha e Negócios 
Estrangeiros] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho]; o primeiro e o segundo, do 
cônsul de Portugal em Tânger, Jorge José Colaço, informando o modo como o rei 
de Marrocos mandou uma carta aos cônsules europeus em resposta á 
representação dos mesmos e sobre as convocações feitas pelo governador da cidade 
de Tânger aos cônsules da Dinamarca, Suécia e Holanda a fim de discutir o 
pagamento das quintanças e das contribuições que estavam devendo os ditos 
países ao rei de Marrocos; o terceiro do administrador dos Pinhais de Leiria, 
Rodrigo Borba Correia Alardo, remetendo resumo de rendimento de todas as 
madeiras e mais géneros que durante seis anos e oito meses. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391-A, pasta 6. 
 

7- [ant.1816, Agosto, 17] – [ant.1817, Maio, 3] 
REQUERIMENTO (5) ao rei [D. João VI]; o primeiro, dos [cativos de Argel], 
solicitando a continuação do pagamento dos salários; o segundo, do preso Pedro 
Goias, solicitando que se lhe passasse guia de desembarque; o terceiro, do frei 
Manuel de São Pedro de Alcântara Orta solicitando expedição de um aviso à Real 
Junta do Comércio; o quarto, dos pescadores da vila do Barreiro, solicitando a 
isenção das taxas, aplicadas pelo comandante da canhoneira, aos presos, 
considerando-as inúteis; o quinto dos negociantes e proprietários de navios, José 
dos Santos Neto e outros, solicitando que a secretaria da Marinha não exigisse que 
se apresentasse nenhum documento ao guarda-mor por ocasião das suas visitas aos 
navios. 
Obs: em relação ao primeiro requerimento, pelo assunto e pela data, nós auferimos 
que os signatários são os cativos de Argel. 
Anexo: lembrete, declarações, requerimentos, recibo e auto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391-A, pasta 7. 
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8- 1817, Fevereiro, 4 – [post. 1717, Dezembro, 8] 
REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. João VI]; o primeiro do soldado do regimento de 
artilharia nº 1, Luís Ambrósio da Silva, solicitando licença para que pudesse 
matricular na Academia Real da Marinha; o segundo do oficial de torneiro de 
marfim e metais, Manuel Bernardino Pires, solicitando o posto de contramestre 
supernumerário; o terceiro, do proprietário do brigue “Bizarro”, António Simões 
da Costa, solicitando que, em vez das doze peças de artilharia que já tinha pedido 
aos armazéns reais da Marinha, lhe enviassem oito obuses de doze ou dezoito 
peças com todos os seus pertences; o quarto, dos credores hipotecários do navio 
“São Cristóvão” solicitando que a Real Junta do Comercio tomasse as medidas 
necessárias de modo a confirmar a isenção do dito navio do frete para servir de 
transporte às tropas; o quinto, do negociante da praça de Lisboa e proprietário da 
escuna “São Francisco de Assis”, João Esteves Alves, solicitando que fosse emitido 
aviso mandando soltar o capitão daquela escuna, Sebastião José Branco, para que a 
dita pudesse seguir viagem; o sexto dos proprietários do navio “Rainha dos 
Anjos”, Domingos Gomes Loureiro & Filhos, solicitando a devolução do seu 
escravo, João Baptista, que se encontrava preso ao Real Serviço da Marinha. 
Anexo: requerimentos, portaria, atestados e certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391-A, pasta 8. 
 

9- ����1818, Janeiro, 1 – [ant.1821, Julho, 2] 
 REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. João VI]; o primeiro do ex-furriel, Inácio 
Gonçalves, solicitando que fosse empregado como fiel de qualquer uns dos 
armazéns do Arsenal da Marinha; o segundo, do mestre do iate português 
“Mercúrio”, Francisco da Silva, solicitando licença de serviço para se restabelecer 
de um ferimento; o terceiro, do proprietário do brigue “Ligeiro”, Joaquim Elias 
Xavier, solicitando, do Arsenal da Marinha, os apetrechos necessários para que seu 
brigue pudesse seguir viagem para Pernambuco; o quarto, de Francisco Xavier 
Leitão, solicitando licença para que o corregedor, José Maria Cardoso, tratasse, o 
mais rapidamente possível, do assunto da uma casa de sua propriedade que estava 
alugada ao tenente da Armada Real, André Jacob; o quinto, do oficial da secretaria 
de estado da Marinha e Ultramar, Jerônimo João Baptista Ribeiro, solicitando, que 
apesar da impossibilidade de continuar a servir á Coroa devido à sua cegueira, que 
continuasse a receber o seu ordenado e o competente quinhão de emolumentos 
enquanto fosse vivo; o sexto, do correio da secretaria de estado da Marinha e 
Ultramar, Joaquim Pinheiro, solicitando uma pensão diária de 240 reis, para além 
do seu ordenado. 
Anexo: requerimentos, atestado, certificados, relação, lembrete, ofícios e escritos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391-A, pasta 9. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

10- [post.1818, Novembro, 8] – [ant. 1831, Junho, 4] 
REQUERIMENTOS (6) ao [governador do Reino e secretário da Marinha e 
Negócios Estrangeiros] D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho]; o primeiro, do preso, 
Antônio Maria, solicitando que o seu filho, Antônio Martins, fosse solto para que 
pudesse amparar a mãe e os irmãos; o segundo, do operário do Laboratório do real 
Forte de São Paulo, Duarte Cláudio Sotto Maior, solicitando trabalhar apenas sob o 
comando do segundo tenente encarregado do trem naval; o terceiro, do 
proprietário do bote “O Bicho”, António Tomás, solicitando que lhe fosse entregue 
o seu bote, que fora aprendido pelo Arsenal da Marinha; o quarto, do cidadão da 
Província de Montevideo, capitão da galera “General Lecor”, Augusto Dagrumet, 
solicitando que se dessem as ordens necessárias para que, pela tesouraria da 
Marinha, se fizesse o pagamento da quantia de três contos e duzentos mil reis, 
referente aos salários já vencidos dos oficiais e tripulação daquela galera; o quinto, 
dos irmãos da Irmandade do Santo Sacramento da Freguesia de São Julião, 
solicitando que a brigada Real da Marinha, lhes emprestasse uma guarda de 
cinquenta homens, capitão e milícia, destinada a acompanhar a procissão do Santo 
Sacramento; o sexto, do marinheiro Manuel Luís, solicitando o posto de contra 
mestre e comando do corsário “Kique Inveja”. 
Anexo: atestados, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391-A, pasta 10.  
 

11- [ant.1821] – [ant. 1825, Março, 26]   
 REQUERIMENTOS (6) ao rei [D. João VI]; o primeiro, do capelão da fragata 
“Pérola”, Manuel Pinto de Azevedo, solicitando que fosse renomeado para o posto 
de segundo capelão da nau “D. João VI”; o segundo, do preso, cutileiro no Real 
Arsenal da Fundição, Anastácio José de Azevedo [Bovone], solicitando sua soltura, 
de modo que pudesse continuar a exercer o seu ofício; o terceiro, do ex-escriturário 
do Real Arquivo da Torre do Tombo, Vicente Pereira Benedito Prestes de Matos, 
solicitando o posto de aspirante voluntário a guarda marinha; o quarto, dos oficiais 
despachados para os estados da Ásia e África, solicitando o pagamento de soldos e 
gratificações; o quinto, do proprietário encartado nos 2 ofícios de guarda mor e 
provedor da saúde da vila e porto de Setúbal e de escrivão do juizo da almotaceria 
das execuções de Lisboa e seu termo, Manuel José Ferreira da Paz, solicitando a 
graça de poder nomear serventuário idóneo, a fim de receber a renda do oficio de 
guarda-mor e provedor da saúde; o sexto, do bacharel José Oliveira Teixeira Cabral 
solicitando que fosse promovido ao posto de oficial ordinário da secretaria de 
estado dos Marinha e Ultramar. 
Anexo: requerimento, atestados, certificado, mapas, lista e  recibo.    
AHU_CU_Reino, Cx. 391-A, pasta 11.  
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12- ����1822, Outubro, 24 – Dezembro, 19 
 OFÍCIOS (2) ao oficial[-maior] da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha, 
Manuel José Maria da Costa e Sá; o primeiro, do [oficial-maior da secretaria de 
Estado dos Negócios do Reino?], Gaspar Feliciano de Moraes, solicitando que se 
mandasse verificar se pela dita secretária se expediu ordens para se organizar as 
contas das despesas da Casa Real, a que o bispo de São Paulo, no Brasil, fez na 
Fábrica Nacional, em sedas para ornamentos e alfaias da mesma Sé; o segundo, de 
José Balbino de Borbon e Araújo, solicitando que se mandasse cobrar a importância 
da despesa que foi feita com o pergaminho para as cartas dos empregados da dita 
secretaria e uma copia da consulta do Conselho Ultramarino de 28 de Maio de 
1792. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391-A, pasta 12. 
 

13- 1823, Março, 1, Lisboa -1855, Julho, 20, [Lisboa] 
AVISO e ESCRITOS (7), o primeiro, do [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], Joaquim José Monteiro Torres, concedendo ao governador da 
praça do Damão, sargento-mor Julião José da Silva Vieira, o direito de usar 
medalha de ouro da restauração dos direitos da realeza com a fita de lista azul; do 
segundo ao quarto, ao citado governador da praça de Damão; o segundo, 
informando a recepção de ofícios e resolução dos requerimentos de Filipe 
Constâncio Alves e de João Francisco [M…] da Costa Meneses; o terceiro, sobre a 
proposta que se fez da nomeação de um professor para a cadeira de princípios 
matemáticos; o quarto sobre o governo daquela praça; o quinto e o sexto de José da 
Silva Carvalho, o quinto, sobre o mestre de esquadra José Maria Dantas; o sexto, 
remetendo dois [conhecimentos] processados na repartição da Marinha a favor do 
negociante João Antônio de Almeida; o sétimo, sobre o verdadeiro motivo do 
decreto do governo do Paraguai de 3 de Outubro de 1853; o oitavo, solicitando a 
publicação com maior brevidade no diário do governo o exemplar da gazeta de 
Londres de 29 de Junho de 1855, sobre a notificação de um bloqueio de vários 
portos “russianos” por uma esquadra combinada: inglesa e francesa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391-A, pasta 13. 
 

14- 1824, Janeiro, 25, [Lisboa] 
TÍTULO DE LEGITIMAÇÃO da Polícia do porto de Belém, passado a José Duarte 
Pimentel autorizando a sua entrada e residência em qualquer casa particular, 
estalagem ou hospedaria do Reino. 
Obs.: documento parcialmente impresso.  
AHU_CU_Reino, Cx. 391-A, pasta 14. 
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15- 1825, Abril, 1, [Lisboa] 
 OFÍCIOS (6) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Joaquim José Monteiro Torres; o primeiro, do [capitão de fragata], José Maria de 
Campos, remetendo relação; o segundo, do [provedor da Casa da Índia, D. José 
Maria de Almada Castro Noronha da Silveira Lobo], conde de Carvalhais, 
remetendo cópia das ordens dadas referentes as ajudas de custo solicitadas pelo 
físico mor, doutor Tomás da Costa Correia, pelo cirurgião mor, António Dias 
Asunquim e pelo comandante do presídio da Cova da Moura, José Rodrigues da 
Silva; o terceiro, de António Cerqueira Carvalho, explicando os motivos de ter 
embandeirado o seu brigue “Urania”, de nacionalidade portuguesa, com a 
bandeira inglesa e requerendo que se expedisse, com brevidade, as ordens 
necessárias para que o cônsul português lhe entregasse o passaporte do dito brigue; 
o quarto e o sexto, do marquês estribeiro mor, participando as ordens régias 
necessárias, caso o rei fosse a Mafra e informando que o rei desejava falar com o 
secretário da Marinha antes da audiência com os ministros estrangeiros; o quinto 
do coronel de infantaria, marquês de Valença, [D. Estêvão Ribeiro de Resende], 
informando que o cabo de regimento do seu comando, José Eusébio Mauro de 
Lima Falcão, já se encontrava preso, devido ao fato de não ter se apresentado à 
presença do dito secretário.  
 Anexo: relação, requerimento, certidão e lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx.391-A, pasta 15. 
 

16- 1825, Novembro, 11, [Lisboa] – Dezembro, 31, [Lisboa]    
OFÍCIOS (3) do [administrador dos Reais Pinhais de Leiria], Frederico Luís 
Guilherme de Varnhagen, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Joaquim José Monteiro Torres; o primeiro informando vários assuntos, 
nomeadamente a existência de um pinhal novo perto da Figueira da [Foz], que 
pertencia á Repartição da Mina de Carvão, tratando também da quantia utilizada 
nas despesas de extracção e transporte da madeira do Carvalho e da cobrança das 
consignações pecuniárias devidas pelo administrador do tabaco em Leiria à 
administração dos Reais Pinhais de Leiria e remetendo a consignação mensal que 
era destinada às despesas da administração dos ditos pinhais: o segundo, 
informando a sua entrada na comissão relativa às Matas de Carvalho, pertencentes 
à Mitra de Coimbra; o terceiro, remetendo a folha dos ordenados que se deviam 
aos empregados da administração do Real Pinhal dos Medos, que importava a 
quantia de 446$802 reis.  
 Anexo: mapa, lembrete, requerimento, avisos e relação. 
HU_CU_Reino, Cx.391-A, pasta 16. 
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17- 1826, Janeiro, 3 – 1829, Junho, 25, [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) o primeiro e o segundo do capitão João Francisco de Oliveira, ao 
conselheiro Manuel José Maria da Costa e Sá solicitando que fosse recebido para 
uma reunião e informando o cumprimento das ordens; o terceiro e o quarto, do 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, José Joaquim Monteiro 
Torres]; o terceiro, ao [governador das ilhas de Damão], Julião José da Silva [Vieira] 
acusando recepção de vários ofícios e informando requerimentos; o quarto ao vice-
rei […] informando a partida de uma nau de viagem que se dirigia para a Índia; o 
quinto do [ministro e secretário de Estado dos Negócios e da Marinha, [António 
Manuel de Noronha], a José Joaquim Lopes de Lima acusando a recepção de um 
oficio; o sexto, do [intendente do Arsenal da Marinha], Carlos May, ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde de Basto, [José António de 
Oliveira Leite de Barros], informando o oficio emitido pelo comandante da 
esquadrilha do Algarve relativo a três embarcações com bandeira austríaca que 
foram hostis com o porto de Larache. 
 Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx.391-A, pasta 17.  
 

18- 1826, Abril, 8 
OFÍCIOS (3) a D. Manuel da Câmara; o primeiro sobre o aviso mandando informar 
o parecer sobre dois requerimentos do major Manuel Correia Mendes e do 
serventuário, Manuel José do Rego, solicitando confirmação de patente e atribuição 
de posto; o segundo, sobre a ordem que mandava aos oficiais que tinham sido 
promovidos pela junta revolucionária, reverter aos postos antigos e a respeito do 
aviso de 9 de Abril de 1824 que ordenava a promoção de alguns dos ditos oficiais; o 
terceiro, mandando aprontar a brigue que se encontrava em Damão, o armasse e 
enviasse para o Reino.  
AHU_CU_Reino, Cx. 391-A, pasta 18. 
 

19- ����1827, Março, 3, [Lisboa] – 1827, Março, 14, [Lisboa] 
OFÍCIOS (6) do [secretário de Estado do Reino], Cândido José Xavier, ao [ministro 
e secretário de Estado dos Negócios e da Marinha], António Manuel de Noronha; o 
primeiro, informando que entre os presos que tinham chegado do Algarve, se 
encontrava o primeiro-tenente da armada real, Alexandre [Caristo] de Lemos; o 
segundo, participando a ida de cinquenta soldados para a praça de Peniche que se 
encontravam na nau “São Sebastião”; o terceiro, comunicando a promoção de José 
Cândido da Silva Montes ao posto de segundo tenente do regimento de artilharia 
nº2; o quarto, sobre as demonstrações fúnebres que deviam fazer as embarcações 
de guerra de vido ao falecimento da [imperatriz do Brasil], Maria Leopoldina de 
[Habsburgo]; o quinto, remetendo requerimentos de José Guedes de Vasconcelos e 
outros oficiais presos no castelo de São Jorge; o sexto, solicitando que fossem 
expedidas ordens convenientes para que o iate “ São José Nova Paz” emprestasse 
quatro pipas para aguada das praças do regimento que o acompanham na viagem 
da cidade de Lisboa para a cidade do Porto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391-A, pasta 19. 
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20- 1827, Março, 15, [Lisboa] – Março, 22, [Lisboa] 
 OFÍCIOS (6) do [secretário de Estado do Reino], Cândido José Xavier, ao [ministro 
e secretário de Estado dos Negócios e da Marinha], António Manuel de Noronha; o 
primeiro e terceiro, remetendo lista contendo nome e sinais dos desertores do 
regimento 12 dos reais lanceiros, da infantaria nº10, e 11, do exercito britânico, 
nomeadamente João Paulim, Diogo Donoley; o segundo, participando que já tinha 
expedido as ordens necessárias, à Junta da Real Fazenda dos arsenais do exército, 
para que fosse solto o comandante da nau de viagem do mesmo arsenal; o quarto, 
informando que o capitão da brigada real da Marinha, José Maria Ferreira tinha 
sido transferido para o exercito; o quinto, sobre a ordem que mandava por á 
disposição do inspector do Arsenal da Marinha, duzentas granadas de mão 
carregadas; o sexto, participando o cumprimento da ordem que estipulava a 
construção de caixotes. 
Anexo: listas e oficio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391-A, pasta 20. 
 

21- 1827, Março, 29, [Lisboa] – Abril, 7, [Lisboa] 
 OFÍCIOS (6) do [secretário de Estado do Reino], Cândido José Xavier, ao [ministro 
e secretário de Estado dos Negócios e da Marinha], António Manuel de Noronha; o 
primeiro, solicitando a consulta da Real Junta da Fazenda da Marinha relativo a 
uma pretensão do primeiro-tenente da Armada Real, Pedro José Correia; o 
segundo, remetendo o requerimento do cadete, Joaquim José de Almeida da 
Câmara Manuel; o terceiro, solicitando a restituição do oficio onde o brigadeiro 
encarregado do governo das armas do Reino propunha a compra de duas ou três 
embarcações; o quarto, remetendo representação do comandante de uma nau; o 
quinto, remetendo carta do major comandante da torre de Outão da barra de 
Setúbal, Vicente Ferreira de Saldanha; o sexto, remetendo nota inclusa contendo os 
nomes e sinais dos dois desertores do regimento de fuzileiros reais do exercito 
britânico. 
 Anexo: ordem do dia (cópia de artigos) 
AHU_CU_Reino, Cx. 391-A, pasta 21.  
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22- ����1827, Abril, 18, [Lisboa] - Abril, 30, [Lisboa]  
 OFÍCIOS (6) do [secretário de Estado do Reino], Cândido José Xavier, ao [ministro 
e secretário de Estado dos Negócios e da Marinha], António Manuel de Noronha; o 
primeiro e segundo, informando a resposta ao oficio que expedia ordens relativas á 
baixa de serviço do oficial que servia de pedreiro e a soltura do aprendiz de 
carpinteiro de machado do arsenal da Marinha; o segundo, sobre o obstáculo que o 
corpo da brigada real da Marinha tinha em receber o Santo e comunicando que no 
entanto já tinha sido tomado as medidas necessárias para que diariamente fosse 
distribuído o santo ao dito corpo; o terceiro, informando a entrega de duzentas 
granadas carregadas e de quatro peças de bronze, a bordo da charrua “Princesa 
Real”; o quarto, sobre a ordem expedida á Real Junta da Fazenda dos Arsenais do 
Exercito, mandando por a disposição do inspector do arsenal real da Marinha 
setenta e duas velas; o quinto, remetendo a cópia de um paragrafo da parte da 
policia, assinada por Martinho José Dias Azedo. 
Anexo: lembrete e parágrafo (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 391-A, pasta 22. 
 

23- 1827, Maio, 5 – Maio, 26, [Lisboa] 
OFÍCIOS (8) de João Carlos de Saldanha Oliveira Daun ao [ministro e secretário de 
Estado dos Negócios e da Marinha], António Manuel de Noronha; o primeiro, 
sobre a duvida do local onde deveria decorrer o julgamento do soldado do 
regimento da infantaria nº 3, António Borges, se na auditoria geral da Marinha ou 
se no conselho de guerra regimental e informando que devido a impossibilidade de 
se poder exigir dito réu averiguações de perdão ou comutação da pena de degredo 
perpetuo, devia-se ter por certo o perdão e comutação de pena; o segundo e o 
sétimo, remetendo requerimentos do cadete, João Maria Correia de Lacerda e da 
aspirante a guarda, João Augusto de [Alincouns], que solicitavam passagem para o 
regimento de infantaria nº4 e para o de cavalaria; nº7; o terceiro, comunicando a 
expedição de ordens para que se isentasse do recrutamento, o oficial de carpinteiro 
de machado do arsenal da Marinha; o quarto, informando a expedição de ordens á 
Real Junta da Fazenda do Arsenal real do Exercito, para que fossem postos á 
disposição do almoxarifado da Marinha doze barris de pólvora grossa e treze barris 
de pólvora fina; o quinto, remetendo ofício do tenente-generalencarregado do 
governo das armas da corte e províncias de Estremadura, referente ao 
comportamento do segundo tenente da Brigada Real da Marinha, José Máximo da 
Silva; o sexto, remetendo consulta, a cerca do pedido do ajudante de milícia 
reformado, Aires Carneiro Homem Sottomayor; o oitavo, participando a expedição 
de ordens relativo ao transporte de preso, Fernando Vieira, a bordo da fragata 
“Pérola”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391-A, pasta 23. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

24- ����1827, Maio, 28, [Lisboa] – Junho, 9, [Lisboa] 
OFÍCIOS (7) de João Carlos de Saldanha Oliveira Daun ao [ministro e secretário de 
Estado dos Negócios e da Marinha], António Manuel de Noronha; o primeiro, 
comunicando a expedição de ordem á Real Junta da Fazenda dos arsenais do 
Exercito, que mandava entregar peças de bronze no arsenal real da Marinha; o 
segundo, remetendo oficio e mais papeis do inspector interino da Brigada Real da 
Marinha; o terceiro, comunicando que nem o capitão-de-mar-e-guerra, José 
Joaquim Alves, e nem os seus subordinados, tinha direito ao produto das presas 
adquiridas na guerra peninsular; o quarto, participando a decisão do requerimento 
dos marinheiros portuários; o quinto, sobre a ordem para que fosse enviado para 
bordo dos navios de guerra algumas praças de regimento 7 da infantaria; o sexto, 
expedindo ordem para que fosse entregue cem traçados e cem espingardas ao 
inspector do Arsenal Real da Marinha; o sexto, sobre o julgamento do soldado Luís 
Teixeira de Oliveira, colocando-se a possibilidade de o julgamento do mesmo 
decorresse na cidade da Bahia, onde o réu servia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391-A, pasta 24. 
 

25- 1827, Junho, 15, [Lisboa] – Junho, 30, [Lisboa] 
OFÍCIOS (7) de João Carlos de Saldanha Oliveira Daun ao [ministro e secretário de 
Estado dos Negócios e da Marinha], António Manuel de Noronha; o primeiro, o 
terceiro, remetendo requerimentos do soldado da companhia de veteranos de 
Belém, Poloriano José Pereira, e do tambor da segunda companhia do regimento 
das milícias de Setúbal, João Rodrigues; o segundo, restituindo ofício; o quarto, 
expedindo ordem á Real Junta da Fazenda dos arsenais do Exercito, mandando 
entregar pólvora ao almoxarife do Arsenal da Marinha; o quinto, solicitando um 
iate da Marinha Real para que pudesse conduzir á cidade do Porto os fardamentos 
e efeitos, pertencentes aos corpo das províncias do Norte; o sexto, comunicando o 
resultado da investigação que se fez em consequência das participações dos 
coronéis da brigada da Marinha, Cristiano José Xavier, e do regimento de milícias, 
visconde de Fonte Arcada relativas à apreensão de recrutas; o sétimo, sobre a 
demora da expedição de ofícios e as consequências que dai advieram, 
nomeadamente o não cumprimento da ordem que mandava recolher o brigadeiro 
graduado, conde de Limiares. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391-A, pasta 25. 
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26- 1831, Março, 15 – Novembro, 11 
 REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Miguel I]; o primeiro, do escrevente do detalhe 
da corveta “Lealdade”, Francisco Romano Cidade, solicitando o posto de escrivão 
de numero da real armada; o segundo, da viúva do segundo tenente da Armada 
Real, Matias José da Silveira, Francisca Áurea da Silveira, solicitando uma esmola 
mensal, tendo em conta os serviços que tinham sido prestados pelo seu falecido 
marido; o terceiro, do preso a bordo da charrua “Orestes”, Francisco Roberto 
Gomes de Carvalho, solicitando a isenção do tempo que lhe faltava para cumprir a 
sua sentença a bordo dos navios da Coroa. 
Anexo: requerimentos e atestados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 391-A, pasta 26. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 397-A (1759-1831) 
Pastas descritas: 45 
Assuntos: entrada e saída de embarcações do porto de Lisboa; visita do ouro a embarcações; 
passaportes de embarcações; embarcações aprisionadas; degredados; transporte de carvão; 
visita da saúde às embarcações; militares pedindo posto no ultramar; envio de 
correspondência ao Brasil; embarcações no porto de Setúbal; pagamento de pensões e soldos; 
comissão de classificação e liquidação de presas. 
 

1-  1759, Janeiro, 16, Lisboa 
CARTA do monteiro-mor ao rei [D. José I], sobre as petições do escrivão Estêvão 
Pinto de Moraes e do desembargador, procurador-geral e promotor fiscal das 
coutadas, Dionísio José Colaço, que recebe por ordenado duas barcas de lenha 
todos os anos, uma vez que houve a proibição de cortar lenha sem autorização 
régia, solicitam aviso régio ordenando aos oficiais que os deixem cortar a 
quantidade de lenha que lhes é de direito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 1. 
 

2-  1759, Janeiro, 22 – Fevereiro, 4, Salvaterra [de Magos] 
OFÍCIOS (2), o primeiro, do almoxarife do Paço, José dos Santos Freire, relatando o 
seguimento das obras que fez nas casas da vila de Salvaterra nas jornadas dos anos 
de 1757 e de 1758; o segundo, acerca das ordens régias para dar seguimento às 
obras de reparo das ruínas do paço de Salvaterra, informando das despesas com a 
construção de novas casas. 
Anexo: relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 2. 
 

3-  1759, Agosto, 15, Sintra 
OFÍCIO do juiz das coutadas de Sintra, Antônio Ribeiro Sequeira Ribafria, pedindo 
informações sobre uma possível autorização concedida a um nobre, conde de 
[Ca...] e seus criados para caçarem na vila de Sintra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 3. 
 

4-  [post. 1775 – ant. 1786] 
CARTA (extracto), acerca da análise de um caso em que o exame de alguns 
documentos, que demoraria algum tempo, poderia levar ao atraso de uma fragata 
inglesa, causando algum prejuízo à Coroa. 
Obs.: a datação do documento corresponde ao período em que Aires de Sá e Melo 
foi ministro de negócios estrangeiros e guerra. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 4. 
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5-  1778, Fevereiro, 2, Salvaterra de Magos 
OFÍCIO do [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde de Vila Nova de 
Cerveira, [D. Tomás Xavier de Lima], acusando a recepção de carta com 
informações acerca do comportamento do capitão Elphiston, que havia aprisionado 
alguns marinheiros e oficiais de outro navio, desta forma ordena o embargo do 
navio comandado por este capitão e a sua detenção e para assegurar o 
cumprimento da ordem, manda guarnecer as quatros torres principais com 
soldados artilheiros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 5. 
 

6-  1778, Maio, 8, Lisboa – 1779, Setembro, 3, Lisboa 
OFÍCIOS (3), do desembargador dos agravos e superintendente geral dos 
Contrabandos e Descaminhos dos Reais Direitos, Diogo Inácio de Pina Manique, o 
primeiro, remetendo um sumário do processo de averiguação do procedimento e 
honestidade de uma mulata, uma vez que o mulato Miguel Pinto foi preso em sua 
casa; o segundo, remetendo a relação da fazenda do navio “Nossa Senhora da 
Piedade e Senhor Jesus dos Bouças” e pedindo que ordene ao administrador geral 
da alfândega do açúcar e ao administrador da Casa da Índia que recomendassem 
maior cautela aos seus oficiais ao examinarem os volumes que se encontram a 
bordo do navio “ Delfim”; o terceiro, remetendo a relação dos navios 
embandeirados, com nomes portugueses, navegando sem passaportes. 
Anexos: requerimento, sumário, relações, passaporte, certidão, auto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 6. 
 

7-  ����1778, Maio, 25 – 1792, Agosto, 29, [Lisboa], Varatojo 
OFÍCIOS (2) o primeiro, do [comandante do presídio do Lazareto], Antônio Paulo 
da Costa informando que naquele presídio se encontravam Justiniano José, o 
soldado do Regimento de McKlamburg, Bruno Duarte, o soldado do Regimento da 
Primeira Armada, João Carvalho, e o soldado do Regimento de Minas Vicente José 
da Assunção e advertindo que se encontravam doentes e instalados na enfermaria, 
onde estavam sem registo de melhoras; o segundo, do capelão Manuel […], ao 
[secretário de Estado da Marinha e do Ultramar] Martinho de Melo e Castro 
comunicando a sua doença e sua vontade de voltar ao bispado do Pará, 
informando da falta de ministros na igreja local que cooperem com o bispo e da 
falta de clero, principalmente de um vigário geral, de um professor de instituições e 
de dois ministros da mesa episcopal. 
Anexo: certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 7. 
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8-  ����1778, Setembro, 5, Figueira – 1786, Maio, 20, Lisboa 
OFÍCIOS (5) ao [secretário de Estado da Marinha e do Ultramar], Martinho de Melo 
e Castro, o primeiro do juiz de fora da [Figueira], Domingos Manuel Marques 
Soares, sobre a averiguação que fez acerca do transporte de carvão, concluindo que 
a Fazenda Real não estava a ser prejudicada, uma vez que os mestres das 
embarcações pagam por pipa em vez de ser por carga inteira, e não carregam mais 
do que a proporção das pipas e remete duas certidões da alfandega onde constam 
as cargas de madeira de duas embarcações que saíram daquele porto; o segundo, 
do armador mor pedindo que informasse à rainha [D. Maria I] que o navio francês 
refugiado debaixo da artilharia da praça de Albufeira partiu daquele porto na noite 
do dia 1 de Setembro de 1778; o terceiro, do superintendente do sal de [Setúbal], D. 
Francisco Manuel de Andrade Moreira, informando que o navio sueco “ O 
Oriente”, de que é capitão Frederico Asjelgreen, chegou naquele porto, declarando 
ao guarda-mor da saúde que vinha de Málaga, desta forma a embarcação tinha de 
cumprir meia quarentena; o quarto, do armador mor sobre a ordem para se fazer a 
entrega da escuna “Livelly” com a sua respectiva carga ao seu legítimo 
proprietário, Diogo Potter; o quinto, do corregedor e juiz dos degredados, Dr. 
Antônio Benvenuto [Lorie], informando que embarcou o sentenciado Silvestre 
Carvalho, na galera “Nossa Senhora da Penha de França” com destino ao 
Maranhão. 
Anexos: atestados, requerimento, certidões, auto de entrada, carta de serviço, 
ofício, auto de exame. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 8. 
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9-  ����1786, Junho, 10, Lisboa – 1793, Maio, 12, Lisboa 
OFÍCIOS (5) do desembargador dos agravos Antônio Joaquim de Pina Manique, o 
primeiro, informando da visita do ouro feita ao navio “Santo Estêvão”, vindo da 
Bahia, de que é capitão José Ribeiro Pontes, indicando os nomes dos negociantes e 
caixeiros que viajaram na embarcação; o segundo, sobre a visita do ouro feita a 
corveta “Águia do Ouro”, vinda de Pernambuco, de que é capitão Bernardo de 
Sousa Pereira, indicando os nomes de alguns passageiros; o terceiro, acerca da 
visita do ouro feita a galera “São Francisco de Paula e Santa Rita” vinda do Rio de 
Janeiro, de que é capitão José Antônio da Costa e ao navio “Nossa Senhora do 
Monte e Flor do Funchal”, vindo de Bengala com arribado ao Cabo da Boa 
Esperança, de que é capitão Guilherme Roberto Som, comunicando o falecimento 
do capitão de navio Luís de Freitas da Silva e de um moço da ilha da Madeira, 
informando das embarcações que entram no [porto de Lisboa], nomeadamente o 
navio “Estrela da Ásia” chegado de Macau, o navio “Pérola da América” chegado 
da Bahia, que encontraram um navio de mouros durante a viagem; o quarto, 
informando da visita ao navio” Diana” vindo da ilha de Santa Catarina, de que é 
capitão Manuel José do Nascimento, viajando a bordo Domingos dos Santos, 
tanoeiro, com o seu respectivo passaporte para trabalhar na fábrica de Santa 
Apolónia; o quinto, acerca da visita do ouro ao navio “Diana”, tendo a bordo os 
degredados Clemente Garcia e [Selidonio] da Silva e informando da presença de 
uma galera inglesa armada em guerra devido a guerra com a França. 
Anexos: listas, relação, mapas 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 9. 
 

10-  1793, Janeiro, 31 – Março, 14, Viana 
OFÍCIOS (2) do juiz da alfândega, Manuel Caetano da Costa Correia de Puga, 
remetendo mapas das embarcações portuguesas e estrangeiras que entraram e 
saíram do porto de Viana, de Julho a Dezembro de 1792 e de Fevereiro de 1793. 
Anexos: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 10. 
 

11-  1793, Março, 8 
OFÍCIO do alferes do segundo regimento de infantaria da praça de Elvas, Gabriel 
Pinheiro da Silveira Pinto, ao [secretário de Estado da Marinha e do Ultramar 
Martinho de Melo e Castro], solicitando um cargo no ultramar, relatando que não 
havia sido atendida uma solicitação anterior para servir em Angola. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 11. 
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12-  ����1794, Janeiro, 3 – Junho, 26, Lisboa 
RECIBOS (10) da correspondência enviada para o Brasil entregue pelo oficial-maior 
da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, João Gomes de 
Araújo destinada ao governador da Bahia [D. Fernando José de Portugal], ao juiz 
de Fora Antônio Luís Borges da Silveira, ao desembargador intendente geral 
presidente da Mesa da Inspecção da cidade da Bahia, ao arcebispo da Bahia [D. Frei 
Antônio Correia], ao governador de Angola, [Conde da Lapa, D. Manuel de 
Almeida e Vasconcelos de Soveral], ao governador e capitão general do Maranhão 
[D. Fernando Antônio de Noronha] e ao [vice-rei] do estado do Brasil, [Conde de 
Resende, D. José Luís de Castro]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 12. 
 

13-  ����1794, Julho, 9 – Setembro, 24, Lisboa 
RECIBOS (10) de correspondência enviada para o Brasil entregue pelo oficial-maior 
da Secretária de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, João Gomes de 
Araújo destinada ao capitão [general] de Pernambuco [Tomas José de Melo], ao 
governador da Bahia [D. Fernando José de Portugal], ao governador e capitão 
general do Maranhão [D. Fernando Antônio de Noronha], ao capitão general da 
capitania do Pará [D. Francisco Maurício de Sousa Coutinho], e ao vice-rei do 
estado do Brasil, [Conde de Resende, D. José Luís de Castro]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 13. 
 

14-  ����1794, Outubro, 13 – Dezembro, 17, Lisboa 
RECIBOS (8) de correspondência enviada entregue pelo oficial-maior da Secretária 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, João Gomes de Araújo destinada 
ao bispo de Angra [do Heroísmo] e presidente do governo interino [D. José de Ave 
Maria Leite da Costa e Silva], ao governador da Bahia [D. Fernando José de 
Portugal], ao governador de São Paulo, [conde de Sarjetas, Bernardo Maria José da 
Silveira e Lorena], ao governador e capitão general do Maranhão [D. Fernando 
Antônio de Noronha], ao bispo do Rio de Janeiro [D. José Joaquim Justiniano 
Mascarenhas Castelo Branco], ao [vice-rei do estado do Brasil], Conde de Resende, 
[D. José Luís de Castro] e ao Bispo de Funchal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 14. 
 

15-  [post. 1795, Outubro, 7] 
REQUERIMENTO do mestre da corveta “Santíssimo Sacramento Santa Rita”, José 
Gomes Barreto solicitando um passaporte para seguir viagem para Mogador. 
Anexo: auto de justificação 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 15. 
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16-  ����1796, Agosto, 12 [Rio de Janeiro] 
OFÍCIO do [tenente coronel] José Sanches de Brito sobre o transporte de cabedais 
pelas naus da Armada Real e os abusos cometidos em função do recebimento de 
soldo dobrado por outros além dos oficiais encarregados de assistir o recebimento 
dos cofres, que por determinação real teriam direito a esse benefício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 16. 
 

17-  1796, Outubro, 25, Lisboa 
INSTRUMENTO DE VENDA de 75% do navio “Santíssimo Sacramento e Nossa 
Senhora do Monte do Carmo e Pérola do Mar” pertencente a Joaquim Leocadio da 
Fonseca e Silva, Liberato José Bonado, Bernardo José Luís Vieira e Joaquim José dos 
Santos Franco, cujos compradores são João de Miranda Correia e João Gonçalves 
Marques, pelo preço de onze contos e quatrocentos mil reis. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 17. 
 

18-  1797, Setembro, 27, Queluz 
ALVARÁ (cópia) da rainha [D. Maria I] sobre o hospício dos jesuítas que passa 
para o Hospital da Real Armada, sendo entregue à administração da Real Junta da 
Fazenda da Marinha e sendo determinado que no mesmo sítio se erija um edifício 
para o estabelecimento de um laboratório clínico e um dispensatório farmacêutico, 
dispensando a soma de cento e cinquenta mil cruzados para as despesas da obra, e, 
para não haver prejuízo para a Fazenda Real, pretende receber um empréstimo por 
conta da Fazenda Real. 
Obs.: com rubrica do príncipe regente D. João. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 18. 
 

19-  ����1798, Setembro, 10, Oeiras 
OFÍCIO do juiz de fora de Oeiras, Francisco Xavier Ribeiro dos Santos, acerca de 
um navio mercante português, vindo da Bahia que se encontrava avariado na praia 
da Junqueira, cujo nome desconhecia e que havia tomado as devidas providências 
para o arranjo da embarcação.  
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 19. 
 

20-  ����1798, Dezembro, 20, [Lisboa] – 1799, Abril, 24 
OFÍCIOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, o primeiro, do auditor geral da Marinha Joaquim 
Alberto Jorge sobre o precatório que passou ao corregedor dos Remolares acerca do 
marinheiro José da Costa, preso no Limoeiro por ter em sua posse uma navalha, 
informa que o mesmo corregedor não deu andamento ao precatório e remeteu-lhe 
uma informação de culpa do marinheiro; o segundo, do tenente-generalBartolomeu 
da Costa, contendo informações acerca das espingardas de infantaria e artilharia 
com os seus pertences, patronas e bandeiras remetidos para a Paraíba em treze 
caixotes, a partir do Arsenal Real da Marinha, e mil e duzentas balas de calibre 36 
que foram remetidas para o Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 20. 
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21-  ���� [post. 1817, Novembro, Porto] 
MAPA da origem e dos portos de saída dos navios que entraram na barra da 
cidade do Porto, nos primeiros onze meses do ano de 1816. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 21. 
 

22-  1818, Janeiro, 24, Lisboa -1828, Abril, 5, Lisboa 
CARTAS (5) do intendente geral da Polícia João de Matos Vasconcelos Barbosa de 
Magalhães, a primeira ao rei [D. João VI], a segunda e terceira à princesa regente 
[D. Isabel Maria] e as duas últimas ao rei [D. Miguel], a primeira, acerca da 
pretensão de D. Maria Joana da Silveira em acompanhar o marido o arquitecto civil 
Francisco Antônio de Sousa condenado ao degredo perpétuo em Angola; a 
segunda, remetendo duas relações acerca dos indivíduos existentes nas cadeias de 
Lisboa condenados ao degredo na Índia e em Moçambique; a terceira, acerca do 
requerimento de José Rodrigues Pedronho solicitando o hábito da Ordem de 
Cristo; a quarta, sobre o requerimento de João Leal da Gama solicitando perdão ou 
comutação da pena de degredo para Angola do condenado Castro Marim; a quinta, 
informando acerca do requerimento do antigo tenente do Regimento de Infantaria 
Nº 1, Antônio Félix de Matos, condenado ao degredo de seis anos na Índia, em que 
suplicante pede para aguardar a partida para a Índia detido na torre de Belém em 
vez de uma cadeia ou presídio como os restantes degredados, por ter sido oficial 
do exército.  
Anexo: ofícios; relações; lembretes; acórdão (cópia); aviso. 
Obs.: a primeira é a D. João VI. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 22. 
 

23-  1819, Maio, 6 – 15, Lisboa 
CONSULTAS (2) da Real Junta da Fazenda da Marinha, a primeira, acerca da 
pensão solicitada por Isabel Quitéria, viúva de José de Sousa de Carvalho, falecido 
no exercício do posto de guarda do número da Ribeira das Naus, emitindo um 
parecer favorável e contemplando-a com uma pensão de setenta e cinco mil reis 
anuais; a segunda, sobre o requerimento do físico mor da Armada Real, Inácio 
Xavier da Silva, expondo que por decreto de 30 de Setembro de 1818 passou a 
receber o soldo correspondente da sua patente de capitão-de-mar-e-guerra, mas o 
contador da marinha fez assento desta mercê com a data em que o suplicante 
recebeu as comedorias correspondentes a mesma patente, em aviso de 11 de 
Fevereiro de 1819, o que significa um grande prejuízo no valor final do seu soldo, 
pedindo que o contador retificasse o assento. 
Anexo: consulta (2º via), consulta (extracto). 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 23. 
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24-  ����1819, Setembro, 15, Lisboa 
OFÍCIO do [governador do Reino, secretário da Marinha e dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra em Portugal], D. Miguel Pereira Forjaz [Coutinho], ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar no Brasil], conde dos 
Arcos [D. Marcos de Noronha e Brito], remetendo a cópia de um ofício do físico 
mor do Exército Dr. José Carlos Barreto, acompanhado do termo [de inspecção] a 
que se procedeu no depósito geral de medicamentos sobre a quina trazida pelo 
brigue “Treze de Maio” [do Rio de Janeiro]. 
Anexo: ofícios (cópia), termo de inspecção. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 24. 
 

25-  ����1820, Janeiro, 2, [Lisboa] – 1829, Dezembro, 5, [Lisboa] 
MAPAS (10) com o registo das embarcações portuguesas e inglesas que entraram 
no porto de Lisboa provenientes, do Brasil, da América do Norte, de Portugal 
continental, da Itália, da Inglaterra, dos Países Baixos, da ilha de Boa Vista em Cabo 
Verde, da Alemanha transportando, entre outras mercadorias, bacalhau, urzela, 
batatas, carvão, vidros, ferro, lastro, queijo, manteiga, arroz, algodão, feijão, tabaco, 
trigo, sal, milho e peixe salgado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 25. 
 

26-  1821, Janeiro, 24, Lisboa 
REQUERIMENTO ao [rei D. João VI] de João Pedro de Carvalho e João Baptista 
Ângelo da Costa, sócios do cônsul geral de Portugal em Liverpool, solicitando que 
a secretária de estado competente passasse uma ordem ao governador da torre de 
Belém e ao guarda mor da saúde [do porto de Belém] para que o barco movido a 
vapor de que são proprietários pudesse sair e entrar livremente, 
independentemente de despachos e emolumentos, conforme a mercê régia que lhes 
foi concedida através de uma provisão expedida pela Real Junta do Comércio. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 26. 
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27-  1821, Julho, 6 – Agosto, 23, Vila Real de Santo Antônio, Tavira 
OFÍCIOS (5) o primeiro ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Francisco Maximiano de Sousa, os outros, ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar] Joaquim José Monteiro Torres, do comandante 
das armas do reino do reino do Algarve, Sebastião Drago Valente de Brito 
Cabreira; o primeiro, informando acerca das folhas de pagamento de um patrão e 
remeiros que devem guarnecer um escaler que se encontra no reino do Algarve e 
que pertence a Fazenda Real; o segundo, remetendo os exemplares das 
representações que tem feito ao Congresso Nacional; o terceiro, acerca de um ofício 
que escreveu ao seu antecessor, [conde da Palma] D. Francisco de Assis 
Mascarenhas, expondo as suas dúvidas sobre o facto dos empregados de um 
escaler concedido aos comandantes das armas do reino do Algarve terem deixado 
de receber os seus respectivos ordenados; o quarto, acusando a recepção de um 
aviso sobre as ordens expedidas à provedoria do reino do Algarve para efectuar o 
pagamento das despesas do escaler ao serviço dos governadores das armas do 
Algarve; o quinto, acusando a recepção de uma portaria onde são expedidas 
ordens para que o cacique “Inveja” e o iate “Nº 1” fiquem sob a direcção do 
comandante do cacique “Piedade” para auxiliarem no serviço da saúde da costa 
[algarvia]. 
Anexo: ofícios, ordem de serviço, provisão, requerimentos, folhas de pagamento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 27. 
 

28-  1821, Setembro, 8 – Novembro, 7, Vila Real de Santo Antônio, Tavira 
OFÍCIOS (3), ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Joaquim José Monteiro Torres do comandante das armas do reino do reino do 
Algarve, Sebastião Drago Valente de Brito Cabreira, o primeiro, acusando a 
recepção de um ofício do destinatário; o segundo, remetendo um ofício que 
recebeu do governador da praça de Faro, relatando o desagrado do marítimos por 
não receberem os dias em que prestam serviço; o terceiro, acusando a recepção de 
uma portaria e de um requerimento do oficial da carpintaria de machado do 
Arsenal da Marinha, Lucas José dos Santos. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 28. 
 

29-  1822, Setembro, 30, Setúbal  
OFÍCIO do major comandante Vicente Ferreira de Saldanha ao [secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Inácio da Costa Quintela, remetendo 
um mapa da entrada e saída de embarcações mercantes no porto de Setúbal na 
segunda quinzena do mês de Setembro de 1822. 
Anexo: mapa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 29. 
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30-  1824, Outubro, 24 
LEMBRETE de A. M. Moreira acerca da eleição dos membros da junta provisória 
do governo de São Tomé.  
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 30. 
 

31-  ����[post. 1825, Maio, 1] – [post. 1825, Maio, 17] 
MAPAS (2) com o registo de duas embarcações que entraram no [porto de Lisboa], 
sendo elas a [….] portuguesa “Carolina”, chegada do Brasil com géneros e o 
bergantim francês “ Semophore” chegado de França com géneros. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 31. 
 

32-  1827, Agosto, 3, [Lisboa] 
OFÍCIO do bispo do Algarve, D. Bernardo [Antônio de Figueiredo] ao [secretário 
de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Antônio Manuel de Noronha, 
acusando a recepção de um ofício e informando acerca da nomeação do bispo de 
Meliapor para o bispado de Angra [do Heroísmo]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 32. 
 

33-  1828, Abril, 19, Angra – 1831, Março, 7, Lisboa 
PASSAPORTES (5) das seguintes embarcações: o brigue escuna “Nossa Senhora do 
Bom Sucesso” de que é mestre João Jacinto de Carvalho e proprietários José Maria 
Alves Cabral e o mestre; o barco costeiro português “Santo Antônio Estrela 
Voadora”, de que é mestre Antônio Inácio Bixo e proprietário João Peixoto da 
Silveira; o iate “Três Amigos” de que é mestre João dos Santos e proprietário José 
Antônio Leite Ribeiro; o patacho Audaz, de que é mestre Jacinto Pereira Borges e 
proprietários José Joaquim de Carvalho, Bernardo de Sousa Barradas e Custodio 
José Gonçalves; o patacho São Bernardo, de que é mestre José Joaquim Lopes e 
proprietário Bernardo José Fernandes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 33. 
 

34-  1828, Maio, 8 – Agosto, 1, Lisboa 
OFÍCIOS (3) do intendente geral da Polícia João de Matos Vasconcelos Barbosa de 
Magalhães ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, conde de 
Basto], José Antônio de Oliveira Leite de Barros, o primeiro, emitindo um parecer 
acerca do pedido de adiamento da ida para o degredo feita por Antônio José Alves, 
condenado a quatro anos de degredo em Angola; o segundo, acerca do 
requerimento de Antônio José da Costa de revisão do processo de seu irmão, o 
antigo cabo da sétima Companhia da Infantaria da Guarda Real da Polícia, 
Francisco Antônio Fernandes, que foi condenado ao degredo perpétuo em Angola; 
o terceiro, emitindo um parecer acerca do requerimento de José Joaquim Pinto 
Ferreira, condenado ao degredo perpétuo em Cabo Verde, informando que o 
requerimento devia ser indeferido dada a gravidade do crime cometido pelo 
requerente. 
Anexos: lembretes, ofícios, auto de sentença, informação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 34. 
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35-  1828, Maio, 16 – Outubro, 22, [Lisboa], Mafra 
OFÍCIOS (2) ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar [conde 
de Basto], José Antônio de Oliveira Leite de Barros, sendo o primeiro de José 
Damásio Ferreira sobre o requerimento do antigo cirurgião da fragata “Amazona”, 
José Rodrigues da Conceição, acerca do seu vencimento dos serviços prestados na 
fragata; e o segundo, do [secretário interino de Estado dos Negócios Eclesiásticos e 
Justiça] conde de Barbacena [Luís de Paula Furtado de Castro do Rio de 
Mendonça], sobre a pretensão de Jorge Frederico León em pertencer a um dos 
corpos dos do exército da ilha da Madeira. 
Anexo: lembrete, ofício, relação (doc. impresso). 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 35. 
 

36-  1828, Agosto, 14 – Dezembro, 28, Lisboa 
OFÍCIOS (5) do intendente geral da Polícia João de Matos Vasconcelos Barbosa de 
Magalhães ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, conde de 
Basto] José Antônio de Oliveira Leite de Barros, o primeiro, emitindo parecer 
acerca do requerimento do segundo tenente e engenheiro construtor da Armada 
Real, José Maria de Sousa, que já havia cumprido a sua pena e pedia para sair em 
liberdade; o segundo, sobre o requerimento de José da Silva, preso no presídio da 
Cova da Moura, solicitando que seja perdoado ou comutada a sua pena de degredo 
perpétuo para Benguela, Angola; o terceiro, acerca do requerimento do segundo 
oficial de piloto da Armada Real e preso na cadeia do Limoeiro, Joaquim José 
Gonçalves Brasiela, solicitando que lhe sejam pagos por inteiro os seus soldos; o 
quarto, informando o seu parecer favorável a comutação da pena de degredo de 
quatro anos solicitada por Antônio José Salvado para Castro Marim; o quinto, 
acerca do soldado de infantaria Nº 20, Manuel Martins Semedo, que solicita perdão 
para a condenação ao degredo perpétuo para Angola. 
Anexo: avisos, carta régia, ofícios, auto de sentença. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 36. 
 

37-  ����[ant. 1828, Dezembro, 22 ] – [ant. 1830, Dezembro, 15] 
REQUERIMENTOS (3) rei [D. Miguel], sendo o primeiro do negociante da praça de 
Lisboa, Ildefonso José de Abreu, proprietário da escuna “Empreendedora”, 
solicitando ser dispensado de levar capelão a bordo da embarcação na sua viagem 
para o Brasil, dada a dimensão da embarcação; o segundo, do tenente de cavalaria 
Nº 8, solicitando ser nomeado governador de Lourenço Marques, em Moçambique; 
o terceiro, do tenente de artilharia Nº3, João Miguel Coelho Borges, solicitando o 
pagamento de comedorias vencidas, referentes a uma expedição no arquipélago 
dos Açores. 
Anexo: lembretes, requerimento, atestado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 37. 
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38-  [ant. 1830, Fevereiro, 8] - [post. 1830] 
REQUERIMENTOS (2) ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, conde de Bastos, José Antônio de Oliveira Leite de Barros], o primeiro, 
do preso José Maria Moreira de Bergar, condenado ao degredo, pedindo o 
deferimento de um requerimento de suspensão da sua partida para o degredo; o 
segundo, do lavrador do termo de Torres Vedras, José Luís, solicitando a 
suspensão do procedimento que o juiz das coutadas da vila de Óbidos moveu 
contra ele, por considerar ser uma injustiça. 
Anexo: lembrete, requerimentos, aviso (cópia), requerimento (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 38. 
 

39-  [ant. 1831, Agosto, 31, Angra] 
REQUERIMENTO à rainha [D. Maria II], do mestre do brigue escuna “Feliz 
Encontro”, Mariano José Medeiros, solicitando que a embarcação seja declarada 
livre para navegar para toda a parte, excepto viajar para Portugal, que se encontra 
sob o domínio de D. Miguel. 
Anexo: requerimento, autos de justificação. 
Obs.: a carta é dirigida a “Vossa Majestade” provavelmente dos partidários do 
duque de Bragança, D. Pedro, que desde Abril de 1831, procurava retomar o trono 
português para sua filha D. Maria, futura D. Maria II. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 39. 
 

40-  1831, Setembro, 15, Angra 
CARTA da [Comissão de Classificação e Liquidação de Presas], composta pelo 
capitão de mar e guerra João de Sousa, por José Vaz Nunes Magalhães Melo e  por 
Luís José Sá da Silva, à rainha [D. Maria II],  sobre o requerimento de Francisco de 
Sousa Machado, natural da ilha Graciosa e dono do iate “Voador”, que havia sido 
apresado, e informando que a embarcação está de acordo com os artigos quarto e 
quinto do decreto de 3 [de Setembro de 1831] e desta forma devia ser entregue ao 
suplicante. 
Anexo: requerimentos, ofício, auto de sentença cível, mapa, passaporte. 
Obs.: a carta é dirigida a “Vossa Majestade” provavelmente dos partidários do 
duque de Bragança, D. Pedro, que desde Abril de 1731, procurava retomar o trono 
português para sua filha D. Maria, futura D. Maria II. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 40. 
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41-  1831, Setembro, 17, Angra 
CARTA da [Comissão de Classificação e Liquidação de Presas], composta pelo 
capitão de mar e guerra João de Sousa, por José Vaz Nunes Magalhães Melo e por 
Luís José Sá da Silva, à rainha [D. Maria II] sobre o requerimento de Tomas da 
Costa Reis e seus irmãos em que solicitavam a entrega do iate “Senhora de Nazaré” 
que entrou na ilha de São Miguel, quando a mesma ilha já se encontra sob o 
governo de D. Maria II. 
Anexo: ofício, passaporte, consulta, carta, requerimentos, atestado (cópia), 
notificação (cópia), portaria (cópia), requerimento (cópia), auto de visita (cópia), 
autos de justificação, inquirição, despacho (impresso), mapa. 
Obs.: a carta é dirigida a “Vossa Majestade” provavelmente dos partidários do 
duque de Bragança, D. Pedro, que desde Abril de 1731 procurava retomar o trono 
português para sua filha D. Maria, futura D. Maria II. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 41. 
 

42-  1831, Setembro, 20, Angra 
CARTA da [Comissão de Classificação de Presas], composta pelo capitão de mar e 
guerra João de Sousa, por José Vaz Nunes Magalhães Melo e por Luís José Sá da 
Silva, à rainha [D. Maria II] acerca do requerimento de Manuel José de Bettencourt 
proprietário do brigue escuna “Bom Jesus” e da barca costeira “ Santo Cristo”, que 
foram apresados pelo brigue de guerra “Boa Esperança” e pelo brigue de guerra 
“Liberal” respectivamente, solicitando a entrega duas embarcações e suas cargas. 
Obs.: a carta é dirigida a “Vossa Majestade” provavelmente dos partidários do 
duque de Bragança, D. Pedro, que desde Abril de 1731, procurava retomar o trono 
português para sua filha D. Maria, futura D. Maria II.  
Anexo: carta, requerimentos, abaixo assinado, auto de sentença cível, recibo, 
ofícios, conhecimento, aviso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 42. 
 

43-  1831, Outubro, 1, Angra 
CARTA da [Comissão de Classificação de Presas], composta pelo capitão de mar e 
guerra João de Sousa, por José Vaz Nunes Magalhães Melo e por Luís José Sá da 
Silva à rainha [D. Maria II] sobre o requerimento do mestre do iate “José e Maria” 
José Pedro da Silva, pedindo licença para viajar a ilha de São Miguel, uma vez que 
foi sequestrado, avaliado e depositado na conformidade dos artigos quinto e a 
primeira parte do quarto do decreto de 3 de Setembro de [1831], mas alega que o 
iate está legal, conforme as disposições dos artigos do mesmo decreto. 
Obs.: a carta é dirigida a “Vossa Majestade” provavelmente dos partidários do 
duque de Bragança, D. Pedro, que desde Abril de 1731 procurava retomar o trono 
português para sua filha D. Maria, futura D. Maria II.  
Anexo: passaporte, ofícios, certidão, requerimentos 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 43. 
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44-  1831, Outubro, 8, Angra 
CARTA da [Comissão de Classificação de Presas], composta pelo capitão de mar e 
guerra João de Sousa, por José Vaz Nunes Magalhães Melo e por Luís José Sá da 
Silva acerca do requerimento do mestre Manuel da Costa Neves e dono da metade 
do iate “Santa Ana e Almas” à rainha [D. Maria II] pedindo que fosse aceita a sua 
fiança, a fim de poder navegar para todos os portos excepto aqueles sob a tutela de 
[D. Miguel]. 
Obs.: a carta é dirigida a “Vossa Majestade” provavelmente dos partidários do 
duque de Bragança, D. Pedro, que desde Abril de 1731, procurava retomar o trono 
português para sua filha D. Maria, futura D. Maria II.  
Anexo: requerimentos, autos de sentença cível, ofício, passaportes, declaração,  
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 44. 
 

45-  1831, Outubro, 20, Angra 
CARTA da [Comissão de Classificação de Presas], composta pelo capitão de mar e 
guerra João de Sousa, por José Vaz Nunes Magalhães Melo e por Luís José Sá da 
Silva, à rainha [D. Maria II], remetendo documentos relativos ao iate “Sousa e 
Bastos” e a sua respectiva carga, aprisionado na ilha de São Miguel, alegando que 
faltava o documento acerca da avaliação da embarcação, sem o qual não se pode 
apurar responsabilidades. 
Anexo: recibo, ofício, certidão, conta. 
Obs.: a carta é dirigida a “Vossa Majestade” provavelmente dos partidários do 
duque de Bragança, D. Pedro, que desde Abril de 1831, procurava retomar o trono 
português para sua filha D. Maria, futura D. Maria II. 
AHU_CU_Reino, Cx. 397-A, pasta 45. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 405 (1803) 
N.º de pastas descritas: 2 
Assuntos: movimento de correspondência do ano de 1803: recibos de correspondência 
enviada e relações de correspondência recebida da América e Ilhas. 
 

1-  1803, Janeiro, 7 – Dezembro, 29, Lisboa  
RELAÇÕES (69) da correspondência recebida pelo correio marítimo, indicando a 
origem (América e Ilhas), os navios portadores, e o valor a pagar. 
 
AHU_CU_Reino, Cx. 405, pasta 1. 
 

2-  1803, Janeiro, 12 – Dezembro, 10, Lisboa  
RECIBOS (41) de cartas enviadas pelo expediente da Secretaria dos Negócios da 
Marinha para todo o Ultramar português. Entre os destinatários encontram-se: D. 
Fernando José de Portugal, vice-rei do estado do Brasil, Rio de Janeiro; Antônio 
José da Franca e Horta, governador de São Paulo; Filipe de Barros e Vasconcelos, 
intendente da marinha do Maranhão; Isidoro de Almeida Sousa e Sá, governador e 
capitão general de Moçambique.  
AHU_CU_Reino, Cx. 405, pasta 2. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 406 (1790 -1833) 
N.º de pastas descritas: 52 
Assuntos: licença de militares; cofre da Bula da Cruzada; entrada e saída de embarcações do 
porto de Lisboa vindas sobretudo da Europa e Brasil; destacamento de militares; guarnição 
de embarcações; comboio para o Estado da Índia; ataques de corsários franceses; a iminente 
guerra entre a Inglaterra e a França; ordem para a saída dos franceses de Espanha; 
provimento das mesas para os militares; nomeação de comandantes de embarcações; 
eclesiásticos habilitados para a capelania do Conselho Ultramarino. 
 
 

1-  ����1790, Julho, 6, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de 
Melo e Castro, ao [governador e capitão general de São Paulo, conde de Sarzedas], 
Bernardo José [Maria da Silveira] e Lorena, concedendo licença ao capitão de 
auxiliares, Bernardo Jacinto Gomes para viajar ao reino com a sua família. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 1. 
 

2-  [1790-1793, Lisboa] 
�AVISOS (5) ao [conselheiro de Estado e governador das Armas da Corte], duque 
de Lafões, [D. João Carlos de Bragança Sousa Ligne Tavares Mascarenhas da Silva], 
ao intendente dos Armazéns da [Guiné, Índia e Armadas], ao marechal de campo, 
Bartolomeu da Costa, ao [provedor da Casa da Índia] D. José Joaquim Lobo da 
Silveira e ao [provedor da Junta de Arrecadação dos Fundos da Companhia Geral 
de Pernambuco e Paraíba], Maurício José Cremer Vanzeller, ordenando a 
nomeação de um furriel, dois cabos de esquadra, um tambor e vinte e seis soldados 
para a guarnição do navio “Polifemo” para a viagem ao estado da Índia; sobre 
presos do Presídio da Trafaria que seguiam viagem para o estado da Índia e 
Moçambique; provimento de fardas e fardetas para os presos que seguiam viagem 
para o estado da Índia; nomeando o capitão tenente Manuel do Nascimento Costa, 
comandante do navio “Polifemo” na viagem para a Índia. 
Obs.: todos para o registro. Provavelmente são da Secretaria de Estado da Marinha 
e Ultramar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 2. 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

3-  1793, Janeiro, 3- Fevereiro, 26, [Lisboa] 
AVISOS (5) (minutas) ao [conselheiro de Estado e governador das Armas da 
Corte], duque de Lafões [D. João Carlos de Bragança Sousa Ligne Tavares 
Mascarenhas da Silva], do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, ordenando que o embarque de presos do 
Presídio da Trafaria para o Estado da Índia e para a praça de Moçambique devia 
ser assistida pela tropa solicitada pelo provedor da Casa da Índia; solicitando ao 
comandante do Regimento de Artilharia da Corte a nomeação de um furriel, dois 
cabos de esquadra, um tambor e vinte soldados para a guarnição da nau “Nossa 
Senhora de Conceição” para a viagem ao estado da Índia; ordenado a nomeação de 
um capitão para a nau”Medusa”, para substituir o anterior falecido a bordo da 
embarcação; ordenando a elaboração de uma relação sobre os soldados 
condenados ao degredo para o Estado da Índia e uma segunda relação sobre os 
soldados que receber o perdão da pena de degredo; solicitando o envio de militares 
para a bordo das naus “Conceição”, “Rainha de Portugal”, “Nossa Senhora” e 
“Vasco da Gama”. 
Anexo: relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 3. 
 

4-  1793, Janeiro, 3 – Novembro, 12, [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) ao [conselheiro de Estado e governador das Armas da Corte], duque 
de Lafões [D. João Carlos de Bragança Sousa Ligne Tavares Mascarenhas da Silva], 
do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro, sobre os seguintes militares presos no Presídio da Trafaria: o soldado da 
segunda Companhia de Granadeiros do Regimento de Penamacor, António Gomes 
da Silva, o soldado do regimento de infantaria de Monção, João Pedro Ribeiro, o 
soldado do regimento de Freire e Andrade, José Luís Lamego, o soldado da 
primeira Companhia do Regimento de Granadeiros do Regimento de Infantaria de 
Monção, José António Machado, o soldado do Regimento de Infantaria de Chaves, 
José António; ordenando o recrutamento de militares para guarnecer as naus “Bom 
Sucesso” e “Santo António”, as fragatas “Graça” e “Ulisses”e os bergantins 
“Serpente do Mar” e outro; sobre o cabo de esquadra, Henrique José Leite e o 
soldado, José António de Azevedo, ambos do Regimento da Armada, servindo na 
nau “Maria Santa”, e receberam licença para se ausentarem da nau e a embarcação 
partiu enquanto estavam em terra. 
Anexo: escrito 
Obs.: alguns documentos são minutas e o 4º e o 5º são do punho do secretário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 4. 
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5-  1793, Janeiro, 3, [Lisboa] – [1793] 
�ESCRITOS (4) (minutas), do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, o primeiro e o quarto, ao capitão-de-mar-e-
guerra, Manuel da Cunha Souto Maior, acusando a recepção de uma carta e alguns 
documentos, de entre os quais uma certidão passada pelo cônsul e agente da Grã-
Bretanha em Argel, onde consta a celebração de uma trégua com Portugal e que 
duraria cerca de um ano, uma carta para o cônsul de Portugal em Tânger 
informando que deviam deixar sair as embarcações do porto de [Tânger] em 
virtude da trégua, uma carta do capitão-de-fragata, José Maria de Medeiros 
informando que encontrou a esquadra argelina e acerca dos embaraços 
consequentes da trégua ajustada em Argel, nomeadamente a utilização de navios e 
géneros estrangeiros por parte de Portugal; o segundo, para o capitão-de-fragata, 
Herculano José de Barros, ordenando que o escrivão dos Armazéns da Coima, 
Roberto Dias dos Santos remetesse os livros de receitas e despesas ao almoxarife 
dos Armazéns da Guiné e Índia, Januário António Lopes; o terceiro, acerca da nau 
“Conceição”, que não devia permanecer sem ser utilizada no porto, desta forma ia 
ser enviada para o serviço da Grã-Bretanha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 5. 
 

6-  1793, Fevereiro, 5- Julho, 14, [Lisboa], Queluz 
OFÍCIOS (2) (minutas) e OFÍCIOS (2) ao chefe da divisão Pedro de Mariz de Sousa 
Sarmento, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, informando que deu ordens à Paulo Jorge para lhe 
entregar dois contos de réis, e sobre a eminente guerra entre a Inglaterra e a França, 
e que Portugal devia estar preparado em relação a possíveis ataques da França 
tanto no mar, como em terra; acerca da produção de carne salgada em Marrocos e 
advertindo que para este fim, encarregou o capitão-de-mar-e-guerra de levar uma 
quantia em dinheiro e sal; sobre alguns doentes que se encontravam na Esquadra e 
da necessidade de estabelecer um hospital no porto de Lagos destinados aos 
doentes da Esquadra e participando que a primeira divisão da Esquadra Inglesa 
destinada ao Mediterrâneo havia chegado a Baía de Lagos; participando a chegada 
ao porto de Lisboa do capitão-de-mar-e-guerra e comandante da fragata Vénus, 
Manuel Ferreira Nobre, entregando-lhe alguns despachos, e que na mesma fragata 
trouxe vários doentes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 6. 
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7-  1793, Fevereiro, 13 – Agosto, 29, Queluz 
AVISOS (3), do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, ao marquês de [de Ponte de Lima], mordomo-mor, [D. 
Tomás Xavier de Lima Vasconcelos Brito Nogueira Teles da Silva], ordenado o 
regresso do navio “Conceição” para a conta da Fazenda Real, como nau de viagem 
para a Índia e tendo como comandante o segundo tenente de mar, Manuel do 
Nascimento Costa; proibindo navios nacionais e estrangeiros que não possuíssem 
certidão autenticada pela Intendência Geral da Policia, onde constasse que não 
levavam a bordo marinheiros portugueses matriculados no Arsenal Real da 
Marinha, de obter despacho da Secretária de Estado da Marinha e Ultramar para 
sair do porto; ordenando que enviasse uma nau e um bergantim para acompanhar 
o navio “Conceição” no comboio para a Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 7. 
 

8-  1793, Fevereiro, 21, [Lisboa] – Novembro, 2, Queluz 
AVISOS (7) (minutas), do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, o primeiro e o segundo, ao capitão-de-mar-
e-guerra, Manuel da Cunha Souto Maior, nomeando o destinatário comandante da 
nau “Medusa” e ordenando a saída da mesma nau, acompanhando das fragatas 
“Príncipe” e “Princesa do Brasil”; o terceiro, ao chefe de divisão, João Caetano 
[Viganego], nomeando o destinatário para capitão de bandeira da nau 
“Conceição”; o quarto, ao tenente-coronel, José Sanches de Brito, ordenado a saída 
da Esquadra sob o seu comando, composta por quatro naus de linha, duas fragatas, 
dois bergantins; o quinto, ao comandante da nau “Santo António”, o capitão-de-
mar-e-guerra, Francisco de Paula Leite, ordenando a saída da nau sob o seu 
comando e um bergantim no comboio para a Índia; o sexto, ao chefe de divisão 
Pedro de Mariz de Sousa, informando da saída da esquadra sob o seu comando e 
que naquele comboio ia navios de transporte com seis regimentos de infantaria e 
um corpo de artilharia com vista a ajudar Espanha na Guerra contra a França; o 
sétimo, ao chefe de esquadra, António Januário do Vale, ordenando a saída da 
esquadra sob o seu comando levando no comboio os navios portugueses e 
estrangeiros que se solicitarem. 
Anexos: escrito, ofício, aviso (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 8. 
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9-  1793, Fevereiro, 26 – Setembro, 7, [Lisboa] 
OFÍCIOS (minutas) (5), do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, ao [secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e Guerra] Luís Pinto de Sousa [Coutinho], agradecendo o envio do 
ofício do [embaixador de Portugal na corte de Madrid], D. Diogo de Noronha, 
acerca da resolução da corte de Madrid que ordena a saída de todos os franceses de 
Espanha, prevenindo-o da necessidade de remeter ordens as praças fronteiriças 
para não deixar entrar nenhum estrangeiro sem passaporte da embaixada de 
Portugal; acerca de uma minuta em português de D. Diogo de Noronha para ser 
traduzido para espanhol; o terceiro, informando da chegada ao caís de Belém da 
nau “Santo António”, comandada pelo capitão-de-mar-e-guerra, Francisco de 
Paula Leite, trazendo a bordo três companhias de se encontravam em Lagos; o 
quarto, acusando a recepção de uma carta acerca dos oficiais e pessoas de maior 
patente do Estado Maior e a sua distribuição naus de linha e fragatas, e que o 
embarque dos cavalos era impraticável pelo facto dos porões dos navios serem 
muito estreitos; o quinto, informando que seis navios de transportes estavam 
prontos para serem enviados a Passo de Arcos a fim de receberem dois regimentos 
de infantaria e um corpo de artilharia, sendo os navios “Polifemo” e “Providência” 
destinados ao Regimento de Olivença, os navios “Neptuno” e “Príncipe” para o 
Regimento de Cascais, e os navios “Trovoada Pequena” e “Águia Lusitana” para o 
corpo de Artilha. 
Obs.: D. Diogo de Noronha foi embaixador Português na corte de Madrid de Julho 
de 1792 a Agosto de 1793 e volta a ocupar o cargo em Julho de 1794. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 9. 
 
 

10-  1793, Fevereiro, 28 – Setembro, 1, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) (minutas), do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, o primeiro, ao capitão-de-fragata, 
Agostinho de Rosa Coelho, sobre a execução de alguns ordens acerca de uma nau 
onde o destinatário se encontrava; o segundo, ao [tenente general] Bernardo 
Ramires Esquivel pedindo para ser informado se a bordo do navio sob o seu 
comando se encontra toda a artilharia, talhas, vergueiros necessários para o 
trabalho da artilharia; o terceiro, ao capitão tenente, José Joaquim Ribeiro, 
informando-o que foi nomeado comandante do navio “Nossa Senhora da 
Conceição e Santo António” na sua viagem para o estado da Índia, transportando 
pessoas para servir na capitania de Moçambique e Estado da Índia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 10. 
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11-  1793, Fevereiro, 28 – Setembro, 5, [Lisboa] 
OFÍCIOS (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, ao chefe de divisão, António José de Oliveira, 
informando que devida remeter os avisos que enviou aos oficiais da marinha que 
se encontram a bordo das naus “Conceição”, “Rainha Santa”, “ Maria I”, “Vasco da 
Gama”; remetendo uma relação que chegou da nau “Vasco da Gama” e pedindo-
lhe que a enviasse ao tenente-generalJosé Sanches de Brito para confirmar a 
importância e necessidade do conteúdo do documento; informando sobre conserto 
de embarcações e sobre uma embarcação sobresselente que estava a ser fabricada; 
comunicando a falta de alguns oficiais para a nau “Santo António”; ordenado que o 
navio “Polifemo” e as charruas “Providência”, “Netuno”, “Príncipe”, “Trovoada 
Pequena” e “Águia Lusitana” estejam disponíveis para a viagem para Paço de 
Arcos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 11. 
 

12-  1793, Março, 2 – Agosto, 9, [Lisboa], Queluz 
AVISOS (3) (minutas), do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao chefe de divisão Pedro de Mariz de 
Sousa Sarmento, comunicando que alguns oficiais da fragata “Princesa do Brasil” 
seriam castigados pelo seu mau comportamento a bordo da embarcação; 
informando que a nau “Medusa” e as fragatas “Príncipe” e “Princesa” partiriam de 
Lisboa para fortificar a esquadra sob o comando do destinatário; ordenando a saída 
da nau sob o seu comando e os navios que transportam as princesas marroquinas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 12. 
 

13-  1793, Março, 5 – Abril, 11, [Lisboa] 
AVISOS (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, ao [conselheiro de Estado e governador das Armas da 
Corte], duque de Lafões, [D. João Carlos de Bragança Sousa Ligne Tavares 
Mascarenhas da Silva], comunicando que dois presos do reino do Algarve, o cabo 
de Esquadra do Regimento de Artilharia de faro, João de Oliveira Sá Tinoco e o 
soldado do mesmo regimento, Francisco José de Freitas fossem para o Presídio da 
Trafaria; ordenando a soltura do soldado da 9º Companhia do Regimento de 
Cascais, José Joaquim, condenado a seis anos de degredo para o Estado da Índia e 
que se encontra detido no Presídio da Trafaria; informando que os soldados que 
constam na relação assinada pelo oficial da Secretária de Estado, João Filipe da 
Fonseca deviam ser conduzidos a casa da Índia, para daí assentarem praça no 
Presídio da Trafaria; ordenando que enviassem para bordo das naus e fragatas os 
oficiais artilheiros que constam de uma minuta em anexo; ordenando o envio de 
dois tambores, dois pífanos, dois clarinetes, um bué e um fagote para bordo da nau 
“Conceição”.  
Anexo: avisos, escrito (minuta), relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 13. 
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14-  1793, Março, 13 – Junho, 21, [Lisboa] 
AVISOS (4) (minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, ao tenente-generalBernardo Ramires 
Esquivel, nomeando-o comandante da nau “Conceição” e chefe da esquadra 
composta por duas divisões, sendo que a primeira comporta as naus “Conceição”, 
“Maria Santa”, “Vasco da Gama”, e a fragata “Graça” e um bergantim, e a segunda 
as naus “Rainha de Portugal”, “Bom Sucesso” e “Santo António” e a fragata 
“Ulisses” e um bergantim; ordenando-o que embarcasse na nau sob o seu 
comando, bem como os demais comandantes e oficiais das embarcações que 
compõe a esquadra; informando que a nau “Rainha de Portugal” e a fragata 
“Graça” fossem reparados na Ribeira das Naus e que o resto da esquadra fosse 
para baixo da torre de Belém. 
Obs.: o primeiro do punho do secretário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 14. 
 

15-  1793, Março, 13 – Julho, 31, [Lisboa] 
AVISOS (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, ao chefe de divisão Pedro Scheverin, nomeando-o 
comandante da nau “Maria I”; o segundo, ao [secretário de Estado do Reino e 
Mercês] José de Seabra da Silva, comunicando a mercê concedida ao tenente-
coronel, Luís António Sarmento da Maia e ao sargento-mor, José Dinis de Faria; o 
terceiro, ao capitão de mar e guerra Joaquim Manuel de Couto informando-o que 
fosse ao Arsenal da Ribeira das Naus substituir o capitão tenente António da Rosa; 
o quarto, ao [comandante de fragata] Manuel Ferreira Nobre ordenando que 
deixasse desembarcar o capitão tenente que se encontrava doente a bordo da 
fragata sob o seu comando; o quinto, ao capitão-de-mar-e-guerra, Francisco de 
Paula Leite comunicando que a nau sob o seu comando devia partir no dia seguinte 
para Lagos, onde receberia três companhia de artilharia com destino a Lisboa.  
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 15. 
 

16-  1793, Março, 24 – Maio, 3, [Lisboa] 
OFÍCIOS (3) (minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, ao tenente-generalBernardo Ramires 
Esquivel, sobre o material que faltava na esquadra, respectiva a artilharia e a 
distribuição da marinhagem pelos navios da esquadra; acerca da mesas que estão 
encarregados os comandantes das naus reais e embarcações de guerra, informando 
que enquanto não houvesse ordem real para as extinguir podiam continuar a 
funcionar da mesma forma; pedindo que os comandante das esquadra enviassem 
cada um uma relação do que estava em falta no que diz respeito ao arsenal do 
exército. 
Obs.: do punho do secretário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 16. 
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17-  1793, Março, 31 – Junho, 24, [Lisboa] 
AVISOS (4) e OFÍCIOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, ao tenente-generalBernardo Ramires 
Esquível, ordenando que a esquadra sob o seu comando fosse para o cais de Belém; 
pedindo que examinasse uma petição de um preso, detido a bordo da nau “Vasco 
da gama”; informando que o embaixador de Espanha, [Marquês d´Oyra] reclama 
dois espanhóis, Domingos Valado e Rafael Amil que se encontram a bordo da 
esquadra sob o seu comando; ordenando a saída da esquadra sob o seu comando; 
convoca-o para uma reunião acerca de um negócio do real serviço; acerca da 
representação do chefe de divisão e capitão de bandeira, João Caetano Viganego 
que pretende restabelecer-se de uma doença.  
Obs.: o primeiro do punho do secretário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 17. 
 

18-  1793, Abril, 7 – Agosto, 3, [Lisboa] 
OFÍCIO (cópia) e OFÍCIOS (2) (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, ao chefe de divisão Pedro de 
Mariz de Sousa Sarmento, acusando a recepção de correspondência, entre as quais 
uma carta acerca de uma convenção com o comandante da esquadra inglesa a 
respeito do apresamento de navios franceses e argelinos e que Portugal não 
procederia ao apresamento de navios franceses; sobre o pedido feito pelos 
franceses para não apresarem os seus navios, uma vez que eles ainda não se 
encontram em guerra com Portugal; informando sobre os inconvenientes que o 
principie [regente D. João] e uma parte da marinha encontram na obrigação dos 
comandantes das naus e de embarcações de guerra darem mesa aos oficiais das 
suas guarnições. 
Anexo: ofício (minuta), escrito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 18. 
 

19-  1793, Maio, 11- Julho, 30, Queluz 
AVISOS (7) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro, do [conselheiro de Estado e governador das Armas da 
Corte], duque de Lafões, [D. João Carlos de Bragança Sousa Ligne Tavares 
Mascarenhas da Silva], informando que será enviada para bordo das embarcações a 
tropa de infantaria e artilharia que consta na memória inclusa do chefe de divisão, 
João Caetano Viganego; ordenando que o comandante do Regimento da Segunda 
Armada mande para bordo da nau “Rainha de Portugal” um tenente para 
substituir o outro que se encontra doente; pedindo que enviasse diariamente um 
destacamento a garantir a segurança da real fabrica da cordoaria da Junqueira; 
ordenando que os comandantes da Armada Real e Artilharia enviassem dez 
soldados e dez artilharias para bordo da nau “Vasco da Gama”; concedendo a 
patente de segundo tenente a António Pedro de Castro; sobre os materiais em falta 
para guarnecer as embarcações do Regimento da Armada Real e Artilharia; 
ordenando que enviasse um alferes para bordo da nau “Santo António”.  
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 19. 
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20-  1793, Junho, 3 – Setembro, 28, Queluz 
AVISO (3) e OFÍCIOS (3) (minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, ao marquês de [de Ponte de 
Lima], mordomo-mor, [D. Tomás Xavier de Lima Vasconcelos Brito Nogueira Teles 
da Silva], ordenado que prepararem os comboios e informasse a junta do comércio 
para que os negociantes pudessem aproveitar os comboios; remetendo a 
participação, um alvará e alguns decretos acerca do Arsenal Real da Marinha; 
informando de uma carta do corregedor da comarca de Leira, Luís Valente de 
Gouveia onde comunicava que tirou quatro contos de reis do cofre das decimas 
para o pagamento das despesas do corte de madeira para o arsenal da Ribeira das 
Naus; ordenando que se passe certidão, sem que se pague Siza ou outro imposto de 
um terreno junto do forte de São Paulo propriedade dos herdeiros do marechal de 
campo Manuel Gomes de carvalho; remetendo uma cópia da tradução da carta que 
escreveu ao governador do porto de Salé, Caid Hagi Abdalá Bergaxe; informando 
que o rei de Marrocos destinou o porto de Santa Cruz para o comércio com 
Portugal sem excluir os outros portos do seu domínio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 20. 
 

21-  1793, Junho, 25 – Outubro, 9, Queluz 
AVISOS (7) (minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao tenente-coronel, José Sanches de Brito, 
concedendo licença ao capitão tenente Filipe Alberto Raimundo Patroni 
comandante do bergantim “Serpente” por estar doente; dispensando o embarque 
do segundo tenente de mar e guerra, António Ramires Esquível, filho de [tenente 
general] Bernardo Ramires Esquível; substituindo o capitão tenente José Joaquim 
Ribeiro nomeado comandante de uma nau de viagem para o Estado da Índia, pelo 
primeiro-tenente de mar Manuel de Nascimento Costa; concedendo uma licença a 
Donald Campbel para servir na esquadra como voluntário; ordenando a passagem 
do segundo tenente de mar, D. Manuel João Lócio para a bordo da nau “Rainha de 
Portugal” no lugar de Bernardino de Sena Freire; concedendo o titulo de capitão-
de-mar-e-guerra ao oficial inglês, Eduard Roe e ordenando a sua passagem na 
qualidade de capitão bandeira para a bordo da nau sob o comando do destinatário; 
ordenando que a nau sob o seu comando e a nau “Rainha de Portugal” fossem 
conduzidas ao sitio da amarrações para ser desarmadas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 21. 
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22-  1793, Junho, 26, [Lisboa] – [1793] 
OFÍCIOS (7) (minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, ao tenente-coronel, José Sanches de Brito, 
acerca de algumas avarias de uma nau, alegando que os mestres e demais oficiais 
marinheiros são os culpados destes incidentes; comunicando que os filhos do 
Marques de Tancos, [D. António Luís de Meneses] e de D. Rodrigo José de Meneses 
tinham licença para vir a terra; pedindo informações sobre o estado da nau sob o 
seu comando e ordenando-o a dispensa do voluntário, Francisco Manuel Bernardo 
de Melo e Castro por se encontrar doente; mandando informar ao comandante da 
esquadra, que esta, devia sai da barra no dia 3 de Julho; sobre encomendas a serem 
entregues a seu sobrinho, o enviado extraordinário e ministro plenipotenciário de 
Portugal na Inglaterra, D. João de Almeida de [Melo e Castro]; acusando a recepção 
de uma carta enviada de Porthmouth e informando que levou a presença do 
[príncipe regente D. João] as relações do [enviado extraordinário] e ministro 
plenipotenciário de Portugal na Inglaterra, D. João de Almeida de Melo e Castro 
acerca da recepção da esquadra em Porthmouth e os elogios que receberam dos 
vice-almirantes e oficiais ingleses; fazendo algumas recomendações, 
nomeadamente acerca das pretensões de levar a nau “Conceição” ao dique para ser 
forrada de cobre, alegando que era uma das melhores embarcações da marinha 
portuguesa. 
Obs.: o último documento este incompleto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 22. 
 

23-  ����1793, Julho, 16, Queluz 
AVISO do [secretário de Estado dos Negócios do Reino e Mercês], José de Seabra 
da Silva ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho 
de Melo e Castro, remetendo uma consulta do Conselho Ultramarino sobre os 
equívocos que podem ser gerados por conta da carta régia de 22 de Março de 1766, 
acerca das diferentes denominações de mestre de campo, coronéis e capitães-mores 
e de suas respectivas promoções para o Estado do Brasil. 
Anexo: consulta, carta régia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 23. 
 

24-  1793, Julho, 22, Queluz 
AVISOS (4), do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, o primeiro ao capitão-de-mar-e-guerra, João Dilkes, 
nomeando-o comandante da nau “São Sebastião”; o segundo, ao capitão-de-fragata 
Filipe Hancorn, nomeando-o para um posto abaixo do de capitão-de-mar-e-guerra 
na nau “São Sebastião”; o terceiro, ao capitão-de-fragata Callis Hanford, 
nomeando-o comandante da fragata “Cisne”; o quarto, ao capitão-de-fragata, 
Sampson Mitchel, nomeando-o para comandante da fragata “Vénus”.  
Obs.: no mesmo suporte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 24. 
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25-  1793, Julho, 22 – Dezembro, 16, Queluz, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2), do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, ao marquês de [de Ponte de Lima], mordomo-mor, [D. 
Tomás Xavier de Lima Vasconcelos Brito Nogueira Teles da Silva], sobre a ordem 
dada ao corregedor de Vila Viçosa para que se ocupasse das contas de João 
Antônio de Sequeira, referentes à administração do couto de Vila Boim, 
propriedade da Casa de Bragança; acerca da carta do corregedor da comarca de 
Leiria, Luís Xavier Valente de Gouveia, informando da verba retirada do cofre da 
décima para o pagamento das despesas do corte da madeira para o Arsenal da 
Ribeira das Naus. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 25. 
 

26-  1793, Agosto, 16 – Dezembro, 5, Queluz 
AVISOS (5), do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] 
Martinho de Melo e Castro, o primeiro, ao capitão-de-mar-e-guerra, Daniel 
Campbel, nomeando-o comandante da nau “Princesa da Beira”; o segundo, ao 
capitão-de-mar-e-guerra, Guilherme [Galvez], nomeando-o para comandar a nau 
“José e Mercês”; o terceiro, ao capitão-de-mar-e-guerra, Duarte Roe, nomeando-o 
para comandar o nau “Maria I”; o quarto, ao capitão tenente e comandante da 
fragata “Ulisses”, Jaime Scharniche, ordenando a saída da barra da fragata sob o 
seu comando, em direcção a baía de Gibraltar para entregar algumas cartas ao 
comandante da esquadra portuguesa Manuel da Cunha Souto Maior e ao 
governador daquela praça; o quinto, ao capitão-de-fragata José de Barros, 
nomeando-o para comandar a fragata “Golfinho”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 26. 
 

27-  ����1793, Setembro, 6 – Outubro, 2, Queluz 
AVISOS (5) ao [conselheiro de Estado e governador das Armas da Corte], duque de 
Lafões [D. João Carlos de Bragança Sousa Ligne Tavares Mascarenhas da Silva], do 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e 
Castro, ordenando o envio de um destacamento composto por um sargento, um 
furriel, dois cabos de esquadra e trinta soldados para a bordo da nau “São José e 
Mercês”; solicitando o envio de alguns militares para guarnecer a nau “Princesa da 
Beira”; ordenando a nomeação de um destacamento para guarnecer o navio 
“Nossa Senhora da Conceição”; informando acerca da licença concedida ao capitão 
de infantaria do Regimento da vila de Santo António do Recife Pernambuco, 
Joaquim José Pereira de Borges para embarcar na expedição agregado ao 
Regimento de Peniche; ordenando o envio de oficiais inferiores e soldados para a 
bordo das naus e fragatas que constam na relação do chefe de divisão ajudante de 
ordens da marinha, Joaquim Francisco de Melo e Peres. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 27. 
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28-  1793, Setembro, 7 – Outubro, 5, Queluz 
OFÍCIOS (3) (minutas), do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, ao capitão de mar e guerra Manuel da 
Cunha Souto Maior, informando a saída de quatro navios de transporte do porto 
de Lisboa, com tropas para Espanha; acerca da esquadra e comboios que o príncipe 
[regente D. João] enviaria para Espanha e sobre as providencias a serem tomadas, 
sobre as informações dadas pelo cônsul de Portugal em Tânger, Jorge Pedro Colaço 
acerca das ordens recebidas para abastecer a esquadra portuguesa; comunicando 
que levou a carta do destinatário a presença do [príncipe D. João], a respeito dos 
práticos que deviam embarcar a bordo da esquadra e comboios com destinos a 
Espanha 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 28. 
 

29-  1793, Setembro, 9 – Dezembro, 9, [Lisboa]  
ESCRITOS (2) e AVISOS (2) (minutas), do [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sendo os três primeiros ao 
capitão-de-fragata Callis Hawford e o quarto documento ao capitão de mar e 
guerra José Dilkes, ordenando a passagem do guarda da marinha que se encontra a 
bordo da nau sob o seu comando para bordo da nau “Princesa da Beira” e ficando 
o guarda da marinha Francisco Agostinho de Melo no seu lugar; sobre a saída da 
fragata sob o comando do destinatário; algumas disposições acerca da viagem da 
nau sob o comando do destinatário, recomendando a passagem pela ilha da 
Madeira para entregar correspondências ao capitão general daquela ilha, para ser 
entregue numa galera francesa que se encontra na ilha; comunicando a licença 
concedida ao capitão-de-fragata, Filipe Haneorne para se ficar em terra.  
Anexo: ofício em inglês  
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 29. 
 

30-  1793, Novembro, 3 – [1793] 
OFÍCIOS (2) e ESCRITO do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar] Martinho de Melo e Castro, sendo o primeiro ofício e o escrito ao chefe 
de esquadra António Januário do Vale, sobre apresamento de navios portugueses 
pelos corsários franceses, considerando estes actos como uma declaração informal 
de guerra, desta forma autorizando o ataque a corsários e navios de corso 
franceses; acerca de uma embarcação encarregada de levar alguns despachos a 
Argel. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 30. 
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31-  1793, Novembro, 22, Queluz 
OFÍCIOS (3) (minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sendo o primeiro ao marquês de [de Ponte 
de Lima], mordomo-mor, [D. Tomás Xavier de Lima Vasconcelos Brito Nogueira 
Teles da Silva], acerca das ordens expedidas ao administrador geral da alfandega e 
ao provedor da Casa da Índia sobre as fazendas do navio francês “Le Commerant” 
que havia chegado da ilha da Madeira; ao segundo, capitão-de-fragata e 
comandante da fragata Cisne, Callis Hawford, sobre os oficiais a bordo da fragata 
Cisne e ordenando que tomassem contam do navio francês “Le Commerant”, 
enviando as fazendas da embarcação para a alfandega grande e para a Casa da 
Índia; o terceiro, ao intendente das armazéns da Guiné e Índia e administrador 
geral da alfandega grande e provedor da Casa da Índia acerca das fazendas do 
navio francês “Le Commerant”, dos desarmamento da fragata “Cisne” para ser 
submetido a alguns consertos, e sobre a guarnição da fragata “Golfinho”.  
Obs.: do punho do secretário. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 31. 
 

32-  ����[1793], Dezembro, 23, [Lisboa] 
AVISOS (4), o primeiro, ordenando a todos os ministros da justiça e fazenda, a livre 
entrada de mantimentos e provisões declarados nas relações, nos atestados 
assinados pelo [provedor da Junta de Arrecadação dos Fundos da Companhia 
Geral de Pernambuco e Paraíba], Maurício José Cremer Vanzeller, para a bordo do 
navio”Polifemo”, que vai como nau de viagem para a Índia; o segundo, ao 
marquês de [de Ponte de Lima], mordomo-mor, [D. Tomás Xavier de Lima 
Vasconcelos Brito Nogueira Teles da Silva], nomeado o capitão tenente, Manuel de 
Nascimento costa, comandante do navio “Polifemo” na viagem para a Índia e que a 
embarcação devia fazer escala nos portos da Bahia e em Moçambique; o terceiro e o 
quarto ao [provedor da Junta de Arrecadação dos Fundos da Companhia Geral de 
Pernambuco e Paraíba], Maurício José Cremer Vanzeller, ordenado que os oficiais 
da tripulação e guarnição do navio “Polifemo”que quisessem deixar parte dos seus 
soldos como mesada para as suas famílias podiam fazê-lo, desde que o valor não 
ultrapassasse a metade do soldo e informando que os oficiais da tripulação iriam 
vencer soldo dobrado. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 32. 
 

33-  ����[1808 – 1822] 
RELAÇÃO dos passageiros vindos de Pernambuco a bordo do brigue “Flor de 
Guadiana”, cujo capitão é Domingos Francisco Lermos.  
Obs.: ver Pernambuco - AHU_ACL_CU_ 015, Cx. 287, D. 19662 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 33. 
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34-  1822, Agosto, 21 – 1823, Janeiro, 28, [Lisboa] 
OFÍCIOS (2), sendo o primeiro ao [secretário de Estado do Reino] Cândido José 
Xavier, de António Tomás da Silva Leitão, acerca de uns aparelhos cedidos pelo 
Arsenal da Marinha para montar a iluminação no dia 24 de Agosto, os mesmos 
aparelhos deviam ser entregues ao mestre da cidade de [Lisboa], José Pereira Filipe 
da Silveira; o segundo, do tenente-coronel e governador das armas de Oeiras, 
Joaquim de Sousa Martins, ao capitão comandante da tropa da primeira legião, 
Luís Manuel Pimenta de Sampaio, sobre as informações recebidas passadas pelo 
ex-governador de Armas acerca dos destacamento de Milícias e de pedestres da 
vila de Oeiras, advertindo que a tropa da primeira linha devia ser comandada por 
oficiais fidedignos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 34. 
 

35-  1822, Setembro, 7, São Martinho 
OFÍCIO do guarda-mor dos lastros do porto de São Martinho, José Joaquim de 
Gouveia Leite, ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar Inácio 
da Costa Quintela, remetendo um mapa com a relação das embarcações que 
entraram em lastro no porto de São Martinho de Julho a Setembro de 1822, vindas 
de Lisboa, Peniche e Ericeira.  
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 35. 
 

36-  ����1822, Setembro, 25, [Lisboa] 
INFORMAÇÃO acerca dos passaportes de José Paulo Duque Estrada para as ilhas 
dos Açores e de Luís Paulo Duque Estrada para o Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 36. 
 

37-  ����[post. 1819, Fevereiro, 18] – 1825, Janeiro, 18 
REQUERIMENTOS (2), sendo o primeiro do antigo cadete do Regimento de 
Infantaria número 10, Silvestre Gomes da Cruz, solicitando que fosse admitido a 
bordo da fragata “Vénus” na viagem para o Rio de Janeiro; e o segundo, do antigo 
mestre das redes da Costa da Caparica José Rapaz, casado e com quatro filhos e se 
encontra gravemente doente, tem uma filha cega e entrevada e outro filho doente 
solicitando ajuda para construir uma embarcação para prover o sustento da família, 
dirigidos [ao rei D. João VI].  
Anexos: requerimentos (cópias), despachos (cópias), certidão (cópia), atestado 
(cópia), atestado, lembretes, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 37. 
 

38-  �1830, Janeiro, 9 – 30, [Lisboa] 
MAPAS (5) como registo de embarcações portuguesas, espanholas, francesas e 
inglesas, provenientes de Portugal continental, do arquipélago dos Açores, da 
Inglaterra, da América do Norte, Brasil, das Antilhas, Irlanda, da Escócia, da 
França e da ilha da Madeira 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 38. 
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39-  �1830, Fevereiro, 6 -27, [Lisboa] 
MAPAS (5) com o registo de embarcações portuguesas, espanholas, francesas, 
americanas, italianas, brasileiras e inglesas, provenientes de Portugal continental, 
do arquipélago dos Açores, da Inglaterra, da América do Norte, do Brasil, das 
Antilhas, Irlanda, da Escócia, da França e da ilha da Madeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 39. 
 

40-  �1830, Março, 6 – 20, [Lisboa] 
MAPAS (4) das embarcações portuguesas, espanholas, francesas, americanas, 
italianas, brasileiras e inglesas, provenientes de Portugal continental, do 
arquipélago dos Açores, da Inglaterra, da América do Norte, do Brasil, das 
Antilhas, Irlanda, da Escócia, da França, da Espanha, de Cabo Verde e da ilha da 
Madeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 40. 
 

41-  1830, Abril, 3-24, [Lisboa] 
�MAPAS (3) das embarcações portuguesas, espanholas, holandesas francesas, 
americanas, italianas, brasileiras e inglesas, provenientes de Portugal continental, 
do arquipélago dos Açores, da Inglaterra, da América do Norte, do Brasil, das 
Antilhas, Irlanda, da Escócia, da França, da Espanha, da Itália, dos Países Baixos e 
da ilha da Madeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 41. 
 

42-  1830, Maio, 4 -22, [Lisboa] 
�MAPAS (5) das embarcações portuguesas, holandesas, suecas, e inglesas, 
provenientes de Portugal continental, do arquipélago dos Açores, da Inglaterra, da 
América do Norte, do Brasil, das Antilhas, Irlanda, da Escócia, da França, da 
Espanha, da Alemanha da Itália, dos Países Baixos, de Cabo Verde e da ilha da 
Madeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 42. 
 

43-  1830, Junho, 5 - 19, [Lisboa] 
�MAPAS (4) das embarcações portuguesas, espanholas, francesas, americanas, 
italianas, brasileiras, suecas, dinamarquesas e inglesas, provenientes de Portugal 
continental, do arquipélago dos Açores, da Inglaterra, da América do Norte, do 
Brasil, das Antilhas, Irlanda, da Espanha, da Alemanha, dos Países Baixos, da 
Suécia, da França e da ilha da Madeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 43. 
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44-  1830, Julho, 3 - 31, [Lisboa] 
�MAPAS (24) das embarcações portuguesas, espanholas, francesas, americanas, 
italianas, brasileiras, suecas, dinamarquesas e inglesas, provenientes de Portugal 
continental, do arquipélago dos Açores, da Inglaterra, da América do Norte, do 
Brasil, das Antilhas, Irlanda, da Espanha, de Angola, Guadiana Francesa, da 
Alemanha, dos Países Baixos, da Suécia, da França, e da ilha da Madeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 44. 
 

45-  1830, Agosto, 1 - 31, [Lisboa] 
�MAPAS (27) das embarcações portuguesas, espanholas, francesas, brasileiras, 
suecas, dinamarquesas, holandesas e inglesas, provenientes de Portugal 
continental, do arquipélago dos Açores, da Inglaterra, da América do Norte, do 
Brasil, das Antilhas, Irlanda, da Espanha, da Alemanha, dos Países Baixos, da 
Suécia, da França e da ilha da Madeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 45. 
 

46-  1830, Setembro, 1 - 30, [Lisboa] 
�MAPAS (28) das embarcações portuguesas, espanholas, francesas, americanas, 
italianas, brasileiras, suecas, dinamarquesas e inglesas, provenientes de Portugal 
continental, do arquipélago dos Açores, da Inglaterra, da América do Norte, do 
Brasil, Irlanda, da Espanha, de Angola, Guadiana Francesa, da Alemanha, dos 
Países Baixos, da Suécia, da França e da ilha da Madeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 46. 
 

47-  1830, Outubro, 1 - 30, [Lisboa] 
�MAPAS (40) das embarcações portuguesas, espanholas, francesas, suecas, e 
inglesas, provenientes de Portugal continental, do arquipélago dos Açores, da 
Inglaterra, da América do Norte, do Brasil, da Alemanha, dos Países Baixos, da 
Suécia, da França, da Espanha e da ilha da Madeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 47. 
 

48-  1830, Novembro, 1 - 29, [Lisboa] 
�MAPAS (20) com o registo de embarcações portuguesas, espanholas, francesas, 
suecas, e inglesas, provenientes de Portugal continental, do arquipélago dos 
Açores, da Inglaterra, da América do Norte, do Brasil, da Alemanha, dos Países 
Baixos, da Suécia, da França, da Espanha e da ilha da Madeira. 
Anexo: ofício 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 48. 
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49-  1830, Dezembro, 1-31, [Lisboa] 
�MAPAS (38) com o registo de embarcações portuguesas, espanholas, francesas, 
suecas, dinamarquesas, alemães e inglesas, provenientes de Portugal continental, 
do arquipélago dos Açores, da Inglaterra, da América do Norte, do Brasil, da 
Alemanha, da Finlândia, dos Países Baixos, da Suécia, da França, da Espanha e da 
ilha da Madeira. 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 49. 
 

50-  1832, Julho, 1 -4 
BALANÇOS (2) das receitas e despesas do cofre geral da Bula da Cruzada.  
Obs.: documentos impressos  
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 50. 
 

51-  1833, Fevereiro, 18, Lisboa 
OFÍCIO do inspetor dos transportes Isidoro António do Amaral Semblano, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, Conde de Bastos, José 
António de Oliveira Leite de Barros] sobre a ordem que recebeu em aviso, acerca 
do desembargo de doze cavalgaduras de Judas Tadeu. 
Anexos: aviso, conhecimento, ofício 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 51. 
 

52-  1833, Abril, 17, Lisboa 
CARTA do conselheiro que serve de secretário do [Conselho Ultramarino], João 
Osório de Castro Sousa Falcão, remetendo a relação dos eclesiásticos que se 
encontram habilitados, por aviso régio de 5 de Março de 1829, para a capelania do 
Conselho Ultramarino. 
Anexos: ofício (cópia), autos de justificação, mandado (doc. Impresso), carta, 
requerimentos, requerimento (cópia), despacho (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 406, pasta 52. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 407 (1800 - 1822) 
N.º de pastas descritas: 21 
Assuntos: índice de requerimentos; entrada de navios no porto de Lisboa; correspondência 
de capitães de navios e fragatas sobre assuntos de gestão dos mesmos e uma missão que 
alguns deles realizaram em Gibraltar. 
 
1.  1800 – 1807 

ÍNDICE dos requerimentos de partes. 
Obs.: o índice não contém indicação da localização dos requerimentos por isso, na 
prática, são listas alfabéticas de nomes, uma para cada ano, sendo que faltam os 
anos de 1805 e 1806 e para o ano de 1807 consta apenas a letra J. Para as consultas 
que resultaram de alguns destes requerimentos, vejam-se os códices 
AHU_ACL_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cód. 72, 73, 74, 75. 
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 1. 
 

2.  1821, Abril, 27 – Outubro, 3, Lisboa 
OFÍCIOS (18) do capitão tenente, comandante da nau “S. Sebastião”, Tomás 
Camilo da Costa de Macedo ao [secretário da Marinha], até Julho, Francisco 
Maximiliano de Sousa e depois disso, Joaquim José Monteiro Torres, sobre: 
recrutamento de marinheiros e grumetes para a sua nau, dando parecer sobre 
requerimentos que os mesmos apresentavam para não embarcarem, bem como dos 
desertores da mesma; licença por motivos de saúde. 
Anexos: ofícios, certidões, requerimentos, atestado, mapa. Obs.: A pasta de ofícios 
está numerada com o n.º 16.  
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 2. 
 

3.  ����1821, Novembro, 16 – 1822, Junho, 4, Lisboa  
OFÍCIOS (8) e CARTA do comandante da nau S. Sebastião, João Eleutério da 
Rocha Vieira ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], José 
Inácio da Costa Quintela, enviando um extrato do livro de socorros da nau; 
informando sobre o requerimento dos prisioneiros vindos de Pernambuco; as 
queixas dos oficiais da corveta de Buenos Aires que se encontravam a bordo da sua 
nau; outras queixas e faltas dos estrangeiros a bordo. 
Anexos: informação, ofícios (em francês), lembrete. Obs.: A pasta de ofícios do ano 
de 1822 está numerada com o n.º 14.  
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 3. 
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4.  ����1822, Janeiro, 2 – 29, Lisboa  
MAPAS (12) de registo de entrada de navios na barra de Lisboa. Contém 
informações sobre os navios entrados, sua nacionalidade, tipo, nome, locais de 
origem, carga, tripulantes e passageiros. Contém o registo das informações dadas 
pelos comandantes dos lugares de onde vêm, quando relevantes. Entre os navios 
que chegaram, encontram-se os seguintes: fragata portuguesa “Príncipe D. Pedro”, 
vinda da Bahia, com prisioneiros; escuna inglesa “Fama”, vinda de Londres 
trazendo fazendas; bergantim francês “L’aimable Celeste”, vindo de Havre de Grace, 
França, com cal em pedra; iate português “Senhora da Soledade”, vindo de Portimão 
com figo e palma; caíque português “S. Jorge Pérola”, vindo de Mértola, com trigo. 
Anexos: relação. Obs.: a relação refere-se aos presos conduzidos na fragata 
“Príncipe D. Pedro”. Obs.: a maior parte dos navios vêm do Brasil, Inglaterra, 
Portugal continental, Holanda, e em menor número da Irlanda, Escócia, Espanha, 
Suécia, Holanda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 4. 
 

5.  1822, Janeiro, 11 – Maio, 30, Lisboa  
OFÍCIOS (7) do comandante da expedição do Rio de Janeiro, Francisco 
Maximiliano de Sousa ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Joaquim José Monteiro Torres e, a última a Joaquim Inácio da Costa 
Quintela, sobre mantimentos para as praças a bordo da nau D. João VI, as últimas 
obras e aprestos efetuados na mesma nau e a falta de gente a bordo, antes da 
partida da expedição. 
Anexos: ofícios, participações, lembrete, requerimento. 
Obs.: A pasta de ofícios está numerada com o n.º 11. 
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 5. 
 

6.  1822, Janeiro, 24 – Novembro, 7, Gibraltar  
OFÍCIOS (19) e CARTAS (5) do capitão-de-mar-e-guerra, comandante da fragata 
Pérola, Marçal Pedro da Cunha Maldonado Ataíde Barahona ao [secretário da 
Marinha], primeiro, José Inácio da Costa Quintela e depois, Cândido José Xavier, 
sobre, entre outros assuntos, consertos e reparações a bordo da mesma fragata; os 
soldados presos que tem a bordo; o conserto da fragata de guerra “Buenos Aires”; 
pagamentos à tropa e marinhagem; assuntos disciplinares a bordo; relação dos 
passageiros a bordo da corveta “Heroína” e inventário realizado a bordo da 
mesma. 
Anexos: lembretes, ofícios (1 em inglês, 1 em castelhano, 2 cópias), relações, ordens 
(cópias), participações (cópias), impresso. Obs.: A pasta de ofícios está numerada 
com o n.º 15.  
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 6. 
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7.  ����1822, Fevereiro, 2 – 27, Lisboa  
MAPAS (15) de registo de entrada de navios na barra de Lisboa. Contém 
informações sobre os navios entrados, sua nacionalidade, tipo, nome, locais de 
origem, carga, tripulantes e passageiros. Contém o registo das informações dadas 
pelos comandantes dos lugares de onde vêm, quando relevantes. Entre os navios 
que chegaram, encontram-se os seguintes: galera americana “Índia”, vinda de 
Nova Iorque com azeite e carne; bergantim inglês “Selsa”, vindo de Guernesey, 
França, com batatas e cerveja; iate português “Restaurador”, vindo de Gibraltar 
com chumbo e passas; caíque português “Jesus Maria”, vindo de Lagos com peixe 
escalado; galera portuguesa “Marquês de Angeja”, vinda de Macau e Pernambuco 
trazendo algodão, gangas e chá. 
Anexos: relações. Obs.: uma das relações é dos membros da Junta Provisória 
Constitucional da Província do Ceará; a maior parte dos navios vêm de portos de 
Portugal continental, da Inglaterra, de Cuba, do Brasil, da América do Norte, e 
menor número da Madeira, Açores, Holanda, Irlanda, Índia, Suécia e França. 
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 7. 
 

8.  ����1822, Março, 2 – 30, Lisboa  
MAPAS (10) de registo de entrada de navios na barra de Lisboa. Contém 
informações sobre os navios entrados, sua nacionalidade, tipo, nome, locais de 
origem, carga, tripulantes e passageiros. Contém o registo das informações dadas 
pelos comandantes dos lugares de onde vêm, quando relevantes. Entre os navios 
que chegaram, encontram-se os seguintes: bergantim da Sardenha “Nossa Senhora 
da Graça”, vindo de Gênova com sedas e drogas; o bergantim português “Marquês 
de Cascais”, vindo da Bahia, com gêneros americanos; rasca portuguesa “Senhora 
da Conceição”, vinda de Vila Nova de Milfontes com cortiça; galeota prussiana 
“Frederica”, vinda de Ramsgate, Inglaterra, com ferro; galeota francesa “Pai de 
família”, vinda de Havre de Grace, França, com fazendas; bergantim português 
“Trinta e um de Maio”, vindo de Havana, Cuba, com açúcar e café. 
Obs.: a maior parte dos navios vêm de portos de Portugal continental, da 
Inglaterra, dos Açores e do Brasil, e em menor número da Espanha e Itália. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 8. 
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9.  ����1822, Abril, 1 – 27, Lisboa  
MAPAS (11) de registo de entrada de navios na barra de Lisboa. Contém 
informações sobre os navios entrados, sua nacionalidade, tipo, nome, locais de 
origem, carga, tripulantes e passageiros. Contém o registo das informações dadas 
pelos comandantes dos lugares de onde vêm, quando relevantes. Entre os navios 
que chegaram, encontram-se os seguintes: escuna inglesa “Ganges of Sunderland”, 
vinda de New Castle, Inglaterra, com carvão de pedra; bombarda espanhola 
“Nossa Senhora do Carmo”, vinda de Vigo com sardinha; chalupa inglesa 
“Friends”, vinda da Escócia com fazendas; bergantim português “Conde de Vila 
Flor”, vindo do Maranhão com géneros do país; bergantim hamburguês 
“Nayades”, vindo de Hamburgo, com fazendas de linho. 
Anexos: ofícios. Obs.: a maior parte dos navios vêm de portos de Portugal 
continental, da Inglaterra, do Brasil, e em menor número da Madeira, Espanha e 
Itália, Escócia, Holanda, Índia e Irlanda, França. 
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 9. 
 

10.  ����1822, Maio, 3 – 25, Lisboa  
MAPAS (11) de registo de entrada de navios na barra de Lisboa. Contém 
informações sobre os navios entrados, sua nacionalidade, tipo, nome, locais de 
origem, carga, tripulantes e passageiros. Contém o registo das informações dadas 
pelos comandantes dos lugares de onde vêm, quando relevantes. Entre os navios 
que chegaram, encontram-se os seguintes: escuna americana “Zéfir”, vinda de 
Messina, Sicília, com laranjas e limões; galera portuguesa “Príncipe Real”, vinda de 
Pernambuco com açúcar; iate português “Senhora da Assunção”, vinda de Viana 
com Madeira e Grão; caíque português “Aragão”, vindo de Olhão, Algarve, com 
passas; iate português “Santo Antônio Vencedor”, vindo do Porto com madeira e 
presuntos. 
Anexos: ofício, mapa. Obs.: a maior parte dos navios vêm de portos de Portugal 
continental, da Inglaterra, da Espanha, do Brasil, e em menor número da Madeira, 
Açores, Espanha e Itália, Escócia, Holanda, América do Norte, Dinamarca e França. 
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 10. 
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11.  ����1822, Junho, 1 – 29, Lisboa  
MAPAS (12) de registo de entrada de navios na barra de Lisboa. Contém 
informações sobre os navios entrados, sua nacionalidade, tipo, nome, locais de 
origem, carga, tripulantes e passageiros. Contém o registo das informações dadas 
pelos comandantes dos lugares de onde vêm, quando relevantes. Entre os navios 
que chegaram, encontram-se os seguintes: caíque espanhol “Santo Cristo”, vindo 
de Vigo com milho; escuna portuguesa “Princesa Real”, vinda do Rio de Janeiro 
com correspondência; bergantim inglês “Anna”, vindo do Maranhão com algodão 
para Liverpool; caíque português “Ave Maria”, vindo de Sevilha com azougue e 
alfazema; galera portuguesa “Conde dos Arcos”, vinda do Rio de Janeiro com 
géneros do país. 
Anexos: ofícios. Um dos mapas contém lista de passageiros da galera “Conde dos 
Arcos”. Obs.: a maior parte dos navios vêm de portos de Portugal continental, do 
Brasil, da Espanha, da Inglaterra, Suécia e em menor número da Madeira, Açores, 
França, América do Norte e Holanda, Irlanda, África. 
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 11. 
 

12.  1822, Junho, 2 – Agosto, 8, Lisboa  
OFÍCIOS (2) e CARTAS (2) do comandante da nau “D. João VI”, o capitão-de-
fragata graduado José Antônio Marcelino Pereira ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], José Inácio da Costa Quintela, sobre a visita do 
ministro da cadeia do Limoeiro para averiguar se o mulato preso a bordo da 
mesma nau era um criminoso procurado; a mudança de destacamento a bordo da 
mesma nau; pedindo licença de 15 dias para tomar medicamentos que se 
encontravam no seu quartel; considerações acerca do estado da marinhagem a 
bordo da mesma nau. 
Anexos: mapas, lembrete. Obs.: A pasta de ofícios está numerada com o n.º 13. 
Encontra-se a antiga pasta da correspondência de João Félix Pereira de Campos, de 
onde, em 1823, os documentos foram retirados para entrarem num processo que 
lhe foi feito. 
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 12. 
 

13.  1822, Julho, 1 – 3, Lisboa  
EXTRATO dos requerimentos que se enviaram da Secretaria dos Negócios do 
Reino à Secretaria da Marinha. 
Obs.: contém o extrato de apenas 2 requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 13. 
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14.  ����1822, Julho, 3 – 30, Lisboa  
MAPAS (10) de registo de entrada de navios na barra de Lisboa. Contém 
informações sobre os navios entrados, sua nacionalidade, tipo, nome, locais de 
origem, carga, tripulantes e passageiros. Contém o registo das informações dadas 
pelos comandantes dos lugares de onde vêm, quando relevantes. Entre os navios 
que chegaram, encontram-se os seguintes: rasca portuguesa “Senhora da 
Conceição”, vinda de Laroche, África, com peixe salgado; galeota holandesa “N. L. 
Prooprins”, vinda de Roterdão, com drogas; galera portuguesa “Gratidão”, vinda 
de Pernambuco com géneros do país; galera portuguesa “Eugénia”, vinda de 
Gibraltar com açúcar; iate português “Restaurador”, vindo de Cork, com manteiga.  
Anexos: ofício, mapa.  
Obs.: contém um mapa dos ventos feito na corveta “Constituição” ao largo do 
Cabo da Roca. Também existe uma lista de passageiros da galera “Gratidão”, 
vinda de Pernambuco. 
A maior parte dos navios vêm de Portugal continental, Brasil, Inglaterra, e em 
menor número da África, Espanha, Itália, Holanda, Cuba, Açores, França e Irlanda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 14. 
 

15.  1822, Julho, 11 – Novembro, 27, Gibraltar  
OFÍCIOS (22) e CARTA do comandante da fragata “Príncipe D. Pedro”, José Maria 
Monteiro ao [secretário da Marinha], Cândido José Xavier, e Inácio da Costa 
Quintela, sobre, entre outros assuntos: a sua missão em Gibraltar, junto da fragata 
“Pérola”, o relato da viagem até lá; uma representação da fragata “Pérola”; navios 
que observava desde o ponto em que se encontrava; troca de correspondência e os 
desentendimentos havidos com o comandante da mesma fragata; medidas 
disciplinares tomadas a bordo; pagamento das despesas da fragata. 
Anexos: avisos (cópias), carta (cópia), relações, mapas, lembretes, ofícios (cópias, 
excertos e minutas), ordens (cópias), petição, requerimento. Obs.: A pasta de 
ofícios está numerada com o n.º 16.  
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 15. 
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16.  ����1822, Agosto, 2 – 31, Lisboa  
MAPAS (12) de registo de entrada de navios na barra de Lisboa. Contém 
informações sobre os navios entrados, sua nacionalidade, tipo, nome, locais de 
origem, carga, tripulantes e passageiros. Contém o registo das informações dadas 
pelos comandantes dos lugares de onde vêm, quando relevantes. Entre os navios 
que chegaram, encontram-se os seguintes: a embarcação portuguesa “Senhor do 
Bonfim”, vinda de Setúbal com junco; bergantim inglês “Idália”, vindo de Pernof, 
no Báltico, com linho; escuna portuguesa “Santo Antônio Triunfo”, vindo da ilha 
de S. Miguel com fava; bergantim português “Dois amigos”, vindo da ilha da Boa 
Vista, Cabo Verde, com urzela; escuna portuguesa “Conceição e Almas”, vinda da 
ilha Graciosa, Açores, com cevada e aguardente. 
Anexos: lembrete, carta, ofício.  
Obs.: a maior parte dos navios vêm de Portugal continental, Inglaterra, Suécia, do 
Báltico e em menor número do Brasil, Espanha, Açores, França, Irlanda, América 
do Norte, Dinamarca, África, Holanda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 16. 
 

17.  ����1822, Agosto, 12 – 17, Lisboa  
OFÍCIOS (3) do vice-almirante, comandante da esquadra que partiria para a Bahia, 
Henrique da Fonseca de Sousa Prego, ao ministro secretário dos negócios da 
Guerra encarregado dos da Marinha, Cândido José Xavier sobre: proposta dos 
oficiais que devem constituir o estado-maior da sua esquadra e os aprestos a fazer 
antes da partida da expedição. 
Anexos: relações, ofício, aviso (cópia). Obs.: A pasta de ofícios está numerada com 
o n.º 12. 
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 17. 
 

18.  ����1822, Setembro, 2 – 30, Lisboa  
MAPAS (14) de registo de entrada de navios na barra de Lisboa. Contém 
informações sobre os navios entrados, sua nacionalidade, tipo, nome, locais de 
origem, carga, tripulantes e passageiros. Contém o registo das informações dadas 
pelos comandantes dos lugares de onde vêm, quando relevantes. Entre os navios 
que chegaram, encontram-se os seguintes: caíque português “Santa Bárbara”, 
vindo de Faro com peixe salgado; iate português “Neptuno”, vindo do Porto com 
madeira e vinho; batel português “Senhor dos Mártires”, vindo Setúbal com 
alcatrão; iate português “Senhora da Piedade”, vindo de Cádis com mobília; 
bergantim francês “Efigénia”, vindo de Marselha com sabão. 
Obs.: a maior parte dos navios vêm de Portugal continental, Inglaterra, Suécia, do 
Báltico, Açores, Cabo Verde, e em menor número do Brasil, América do Norte, 
Dinamarca, Báltico, Espanha, África, Dinamarca, França, Mediterrâneo,  
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 18. 
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19.  ����1822, Outubro, 1 – 30, Lisboa  
MAPAS (12) de registo de entrada de navios na barra de Lisboa. Contém 
informações sobre os navios entrados, sua nacionalidade, tipo, nome, locais de 
origem, carga, tripulantes e passageiros. Contém o registo das informações dadas 
pelos comandantes dos lugares de onde vêm, quando relevantes. Entre os navios 
que chegaram, encontram-se os seguintes: bergantim inglês “Três amigos”, vindo 
da Terra Nova, trazendo bacalhau; galera sueca “Carlos João”, vinda de 
Estocolmo, trazendo madeira; bergantim português “Nova Sociedade”, vindo da 
Ilha do Faial com trigo e vinho; galeota holandesa “Resolução”, vinda de Dorth, 
Holanda, trazendo feijão; iate português “Lord Wellington”, vindo do Funchal, 
com vinho a aduelas.  
Obs.: a maior parte dos navios vêm de Portugal continental, Inglaterra, Holanda, 
Açores, em menor número do Brasil, América do Norte, França, Irlanda, Báltico, 
Finlândia. 
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 19. 
 

20.  ����1822, Novembro, 2 – 30, Lisboa  
MAPAS (8) de registo de entrada de navios na barra de Lisboa. Contém 
informações sobre os navios entrados, sua nacionalidade, tipo, nome, locais de 
origem, carga, tripulantes e passageiros. Contém o registo das informações dadas 
pelos comandantes dos lugares de onde vêm, quando relevantes. Entre os navios 
que chegaram, encontram-se os seguintes: bergantim inglês “Hopewell”, vindo de 
Cork, Irlanda, com batatas; galera sueca “Charles Jean”, vinda de Hernosand, 
Suécia, com pregos e tabaco; escuna portuguesa “Maria”, vinda do Maranhão, com 
arroz e algodão; iate português “Santa Ana”, vindo de S. Martinho com lenha e 
breu; caíque português “Senhora do Carmo e Leão”, vindo de Portimão, trazendo 
azeite e vassouras. 
Obs.: a maior parte dos navios vêm de Portugal continental, Brasil, Espanha, em 
menor número de Cabo Verde, Suécia, Escócia, Inglaterra, Açores, Itália, Canadá, 
Holanda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 20. 
 

21.  1822, Dezembro, 7 – 28, Lisboa  
MAPAS (8) de registo de entrada de navios na barra de Lisboa. Contém 
informações sobre os navios entrados, sua nacionalidade, tipo, nome, locais de 
origem, carga, tripulantes e passageiros. Contém o registo das informações dadas 
pelos comandantes dos lugares de onde vêm, quando relevantes. Entre os navios 
que chegaram, encontram-se os seguintes: iate português “Feliz”, vindo de 
Portimão, com carga de figos, azeite e sal; galera holandesa “Isabel”, vinda de 
Alexandria com linhaça; paquete inglês “Lady Arabella”, vindo de Falmouth, 
Inglaterra, com correspondência; chalupa holandesa “Hoope”, vinda de Amsterdã 
com queijos; escuna americana “Pátria”, vinda de New Bedford com azeite. 
Obs.: a maior parte dos navios vêm da Inglaterra, Espanha, Brasil, Portugal 
continental e em menor número dos Açores, Egito, Báltico, Holanda, França, 
Irlanda. 
AHU_CU_Reino, Cx. 407, pasta 21. 
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AHU_CU_Reino 
Reino, Cx. 407 A (1828 - 1832) 
1 pasta descrita. 
Assuntos: índices de requerimentos. 
 
1-  1828, Janeiro, 11 – 1832, Outubro, 31, [Lisboa] 

ÍNDICE (192) semanal de nomes de requerentes cujos requerimentos (ou outros 
documentos) iam a despacho. Cada semana tem um índice alfabético indicando, 
para cada nome, o respectivo despacho e as eventuais observações. 
Anexo: parecer. Obs.: os anos de 1831 e 1832 estão incompletos. É possível que 
estes índices acompanhassem, semanalmente, os documentos que iam para 
despacho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 407 A, pasta 1. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 409-A (1810-1832) 
Assuntos: Pagamento de pensões; folhas de ordenados dos funcionários da Secretaria de 
Estado da Marinha e Ultramar, contas de despesas diversas da mesma secretaria. 
Obs.: A caixa contém uma nota inicial dizendo: “1810 a 1833. Despesa do Ministério da 
Marinha; pensões; folhas de ordenados; despesas diversas. Para a inspeção dos Arquivos e 
Bibliotecas.” 
 
1-  1810, Julho – 1818, Dezembro 

RELAÇÕES (10) trimestrais de pagamento de pensões da Secretaria dos Negócios 
da Marinha e Ultramar, contendo os nomes dos pensionistas e as quantias pagas. 
Anexos: recibos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 409 A, pasta 1. 
 

2-  1817, Janeiro – 1822, Julho 
FOLHAS DE DESPESA (8) da Secretaria dos Negócios da Marinha e Ultramar, que 
incluíam itens como os seguintes: ajudas de custo por motivo de doença, 
ordenados dos funcionários e pagamento a fornecedores, como impressores, 
livreiros (onde se inclui a compra de livros, papel, penas, tinta, pastas), fábrica de 
papel de Alenquer, esparteiro (capachos), entre outros. 
Anexos: recibos, requerimentos, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 409 A, pasta  2. 
 

3-  1831, Dezembro – 1832, Junho, Lisboa 
FOLHAS DE ORDENADO (7) dos empregados da Secretaria dos Negócios da 
Marinha e Ultramar, divididas pelas seguintes categorias: oficiais maiores 
(incluindo aposentado e graduado), oficiais, amanuenses da 1.ª classe, amanuenses 
da 2.ª classe, porteiro e guarda-livros, ajudantes do porteiro; com indicação do que 
recebiam em papel e em metal. 
 
AHU_CU_Reino, Cx. 409 A, pasta  3. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 410 (1625-1833) 
37 pastas descritas. 
Assuntos: carmelitas descalços; galeões para o Brasil; pedidos de ofícios; envio de 
marinheiros do Porto para Lisboa; trigo para o fabrico de biscoito para as naus da Índia; 
impostos; açúcar de Pernambuco; armadas para o Brasil; contrato do pau-brasil; donativos e 
fianças dos ofícios no Brasil, contrato do tabaco, nomeação de conselheiros do Conselho 
Ultramarino; correios marítimos; assuntos diplomáticos; passaportes para o Brasil; Corte no 
Rio de Janeiro; Presídio da Trafaria; morte do infante D. Pedro de Espanha; entrada e saída 
de navios dos portos de Tavira, Setúbal e Porto, Casa Pia da Ilha Grande. 
 
1-  1625, Fevereiro, 7 – 1635, Março, 22 

CARTAS RÉGIAS (3 cópias de capítulos), a primeira ordenando que se deve 
adquirir toda a pólvora necessária para o Reino; a segunda, sobre os religiosos dos 
4 mosteiros de Carmelitas Descalços no Porto, Aveiro, Viana e Serra do Buçaco; e a 
terceira, sobre se dar ordem para que as galeras que estão no Porto venham para 
Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 1. 
 

2-  ����1635, Janeiro, 2 – Abril, 14, Lisboa 
CONSULTAS (4) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III], a primeira para que 
o alferes do capitão Diogo de Freitas Mascarenhas continue a tratar das levas de 
gente dos navios embargados; a segunda sobre carta do corregedor da Câmara da 
cidade do Porto, [Lourenço Coelho Leitão] acerca dos marinheiros a recrutar para a 
armada do Brasil; a terceira sobre mandar vir do Porto o Galeão São Bernardo com 
outros navios que entrarão na armada; a quarta sobre o que pede [o corregedor do 
Crime da cidade do Porto] Lourenço Coelho Leitão para o apresto dos galeões que 
estão na cidade do Porto. 
Obs.: ver AHU_CU_Reino, Cx. 8 - A, pasta 6. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 2. 
 

3-  [ant. 1635, Fevereiro, 28] – [ant. 1635, Outubro, 17] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. Filipe III], o primeiro de Antônio de Mariz 
Carneiro solicitando um lugar de desembargador da Relação do Porto; o segundo, 
do soldado Diogo de Carrião solicitando o seu soldo e uma ajuda por ter estado 
doente; o terceiro, de Rodrigo Antônio Bravo, feitor dos galeões, que pede para 
receber os cadernos das contas, em poder do secretário Diogo Soares, para que 
possa dar conta do que se lhe pede; o quarto, de Francisco da Silveira d’Eça, que 
pede a propriedade de um ofício de feitor na alfândega de Aveiro; o quinto, do 
capitão Domingos Gil da Fonseca solicitando licença para se ausentar da Biscaia, 
onde tem servido e ocupar o seu ofício de juiz da alfândega do Porto. 
Anexo: consulta (fragmento), carta, sumário de testemunhas, carta régia (cópia de 
capítulo). 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 3. 
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4-  1635, Março, 9 – Maio, 5 
DESPACHOS (3) do Conselho da Fazenda, o primeiro, ordenando ao doutor 
[corregedor do Crime da cidade do Porto], Lourenço Coelho Leitão que comprasse 
toda a enxárcia que conseguisse; o segundo, ao mesmo, para que mandasse para 
Lisboa os navios que pertencerião à armada; o terceiro, ordenando ao corregedor 
do crime do Porto [Lourenço Coelho Leitão], ao corregedor juiz de fora, 
procurador da Câmara e juiz da Alfândega de Viana para que pagassem aos 
marinheiros e pilotos que iriam para Lisboa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 4. 
 

5-  1635, Abril, 19, Lisboa – Julho, 10, Lisboa 
CONSULTAS (3) do Conselho da Fazenda, a primeira, sobre o estado da barra do 
Porto; a segunda, ordenando a Diogo Botelho, juiz do crime de Lisboa e Cascais 
para não deixar sair os marinheiros dos navios que chegariam do Porto, a terceira, 
sobre o requerimento de Francisco Pereira, cirurgião-mor das armadas que, prestes 
a embarcar, pede o pagamento de seus ordenados. 
Anexo: requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 5. 
 

6-  1635, Maio, 1 – Novembro, 6, Lisboa 
DESPACHOS (4) do Conselho da Fazenda, o primeiro, mandando vir os galeões 
fabricados no Porto para serem depois enviados ao Brasil; o segundo, mandando 
vir para a armada toda a gente de mar do Porto e Ribadouro; o terceiro, ordenando 
a Bento de Lima, tesoureiro, que passasse certidão do rendimento das terças; o 
quarto, solicitando ao almoxarife Lopo Reis Mendes que mandasse vir o trigo dos 
celeiros e Moura e Serpa para o fabrico do biscoito das naus da Índia. 
Anexos: cartas, cartas régias (cópias de capítulos), portaria, aviso, parecer, 
consultas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 6. 
 

7-  1635, Junho, 10, Porto 
ATESTADO referente as caixas de açúcar enviadas por Duarte e Matias de 
Albuquerque, [donatários da capitania de Pernambuco], que Pantalião de Paços 
retirou da alfândega do Porto entre 1629 e 1634. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 7. 
 

8-  1635, Junho, 20 – 22, Lisboa  
CARTAS RÉGIAS (2 cópias de capítulos) sobre o estado da partida da armada que 
vai para o Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 8. 
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9-  1635, Setembro, 17, Lisboa 
MANDADO do presidente do Conselho da Fazenda e governador da casa do 
Porto, conde de Miranda, [D. Diogo Lopes de Sousa] ao superintendente da feitoria 
dos linhos cânhamos de Coimbra, Antônio Leitão, ordenando que passe parecer 
sobre petição de Cristóvão Pinto e seu genro Simão da Cunha, que pretendia o 
ofício de escrivão da feitoria. 
Obs.: veja-se AHU_CU_Reino, Cx. 8, pasta 67. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 9. 
 

10-  [ant. 1635, Novembro, 3] – [ant. 1645, Outubro, 17] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. Filipe III sendo o último a D. João IV], o primeiro 
de Jorge Lopes Negreiros solicitando o pagamento de uma quantia que lhe era 
devida; o segundo, de Luís Vaz de Resende, contratador do pau-brasil solicitando 
que se tomasse medidas contra o seu concorrente, Álvaro de Azevedo; o terceiro 
de Manuel Simões, solicitando uma certidão ao contador-mor. 
Anexo: certidão. Obs.: documentos em mau estado.  
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 10. 
 

11-  1635, Novembro, 3 – 1642, Julho, 7, Lisboa 
OFÍCIOS (2), o primeiro de Antônio Vieira de Araújo Chaves, a João da Fonseca, 
juiz de fora da Torre de Moncorvo, sobre os negócios de seu pai, Baltazar de 
Araújo Chaves; o segundo, do corregedor da comarca de Miranda, Manuel 
Camacho de Brito ao desembargador, provedor e contador da fazenda Pero Garcia 
Penalvo negando a posse do livro de finta de armas. 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o dinheiro a usar para resolver várias 
questões pendentes, como a condução de madeira e a ajuda a Mazagão. 
Obs.: para o segundo ofício ver AHU_CU_Reino, Cx. 8 - A, pasta 45. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 11. 
 

12-  1638, Julho, 17 
CARTA de Manuel da Silva de Sousa ao [D. Filipe III] sobre a ordem que recebeu 
para sair com os soldados e marinheiros a seu cargo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 12. 
 

13-  [post. 1643]  
RELAÇÃO detalhada do rendimento da fazenda de Francisco Tibão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 13. 
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14-  [ant. 1736, Dezembro, 13] – [ant. 1743, Março, 5] 
REQUERIMENTOS (3) ao rei [D. João V], o primeiro de Manuel Pires de Carvalho, 
sobre uma causa que tem contra o desembargador Alexandre Metelo de Sousa, por 
conta de uma execução que lhe faz; o segundo, de Manuel Alves da Mata, como 
testamenteiro do falecido José dos Santos solicitando que se passem apostilhas de 
dois padrões em seu nome; o terceiro, de frei Francisco de Santa Rosa, bispo de 
Nanquim, que pede uma ajuda de custo para a sua sagração. 
Anexos: requerimentos. Obs.: o primeiro requerimento não é ao rei e tem, no verso, 
a minuta de uma carta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 14. 
 

15-  1739, Junho, 16, Évora – 1786, Agosto, 10, Borba 
ESCRITOS (2), o primeiro do prior do mosteiro dos Cartuxos de Évora, frei 
Francisco da Purificação ao secretário do Conselho Ultramarino, Manuel Caetano 
Lopes de Lavre, intercedendo a favor de Roberto de Proença; o segundo, do lente 
de História Natural da Universidade de Coimbra, Domenico Vandelli, pedindo 
desculpa pela demora do seu regresso. 
CARTA PARTICULAR (1) do [governador de Armas do Alentejo, visconde da 
Lourinhã, D. Manuel Bernardo de Melo e Castro], ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], solicitando o envio 
de um rapaz para servir nos Estados da Índia, para o impedir de fazer um mau 
casamento. 
Anexo: discurso, requerimento. Obs.: o segundo escrito é em italiano. A propósito 
deste, veja-se o documento AHU_CU_Reino, Cx. 22, pasta 11, do mesmo autor e de 
data próxima. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 15. 
 

16-  1741, Fevereiro, 18, Lisboa – 1752, Janeiro, 11, Lisboa  
DECRETOS (5), os três primeiros do rei D. João V e os dois últimos (cópias) do rei 
D. José, o primeiro, sobre os donativos e fianças dos ofícios no Brasil; o segundo, 
abolindo a distinção entre Lisboa Ocidental e Oriental; o terceiro, isentando os 
contratadores do tabaco de levarem sal para o Brasil; o quarto, sobre as penas a 
atribuir aos réus Carlos José, Martinho João e Manuel Lopes; o quinto, atribuindo 
um lugar de conselheiro no Conselho Ultramarino a Francisco Xavier de Assis 
Pacheco, que deveria ocupar quando voltasse, após cumprir o cargo de 
embaixador na China. 
Anexo: lembrete, decreto (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 16. 
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17-  [1770, Junho, 12] – 1786, Novembro, 8, Roma 
REQUERIMENTOS (2) o primeiro ao rei [D. José I] e segundo à rainha [D. Maria I] 
de, respectivamente, D. Rosa Vicência Xavier de Hohentohe, filha do visconde de 
Barbacena, solicitando habilitação para a cobrança de um juro que era de seu pai; e 
de Nicolau Pagliarini solicitando receber, através do seu agente em Roma, os 
pagamentos a que tinha direito. 
Anexos: requerimento, certidões, lembrete, breve (impresso), carta patente, alvará, 
ofício. Obs.: documento em latim. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 17. 
 

18-  1783, Abril, 5, Lisboa 
CERTIDÃO de folha corrida passada a favor do reverendo Pedro José Augusto 
Flávio de Faria Lemos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 18. 
 

19-  �1799, Agosto, 16 – Setembro, 4 
CONHECIMENTOS (3) da administração geral do Correio sobre as sacas de 
correio remetidas pela secretaria de estado dos negócios ultramarinos para o Brasil. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 19. 
 

20-  �1805, Fevereiro, 22 – 1810, Agosto, 9, Salvaterra de Magos, [Lisboa], Mafra, 
Lisboa 
AVISOS (4), dirigidos ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, os três primeiros ao visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior] e o quarto a D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de 
Sá e Resende, sendo, o primeiro do [ministro assistente ao despacho] conde de Vila 
Verde, [D. Diogo José Antônio de Noronha], para que mande lavrar o decreto de 
despacho como tenente de Francisco Osório de Amaral Sarmento; o segundo e 
terceiro do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], D. Antônio 
de Araújo de Azevedo, sobre, respectivamente, a concessão de um passaporte para 
o Rio de Janeiro a D. Manuel Ortigas, a pedido do embaixador de Espanha e sobre 
a correcção da pensão do tenente coronel Carlos Frederico Lecor; o quinto, 
solicitando se passassem passaportes às pessoas (criados e famílias dos mesmos) 
que deveriam ir para o Rio de Janeiro em breve. 
Anexos: listas, avisos, requerimentos, ofícios (cópias). Obs.: Uma lista contém os 
nomes das pessoas que, em 1810, foram autorizadas a ir para o Rio de Janeiro. 
Outra lista contém os nomes das pessoas a quem já havia sido dado passaporte. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 20. 
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21-  1805, Outubro, 29, Mafra – 1812, Maio, 27, Rio de Janeiro  
OFÍCIOS (4) o primeiro do [secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e 
Guerra], D. Antônio de Araújo de Azevedo, ao [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo 
Meneses e Souto Maior] para que conservasse detidos 3 marinheiros ingleses; o 
segundo, de José Antônio Ferreira a Pedro João Tomás solicitando um passaporte 
para a escuna Águia, que deveria ir a Porto Rico; o terceiro, do [médico] Bernadino 
Antônio Gomes ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende sobre as condições dos 
doentes no Presídio da Trafaria; o quarto, do [secretário de Estado do Reino e 
Mercês, ministro assistente ao Despacho e presidente do Real Erário no Rio de 
Janeiro], conde de Aguiar, [D. Fernando José de Portugal e Castro], ao [secretário 
de Estado dos negócios estrangeiros e guerra no Rio de Janeiro], conde das 
Galveias, [D. João de Almeida de Melo e Castro] sobre a morte do Infante D. Pedro 
Carlos de Espanha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 21. 
 

22-  ����[post. a 1810, Junho, 11] – 1817, Agosto, 12, Lisboa 
REQUERIMENTOS (4) [dirigidos ao secretário da Marinha e Ultramar, D. Miguel 
Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende] o primeiro, de Luís Pereira Leite, 
que pretendia uma promoção; o segundo, de Inocêncio da Rocha Galvão que, não 
tendo conseguido passagem gratuita para o Rio de Janeiro, pedia um lugar de 
amanuense em qualquer lugar; o terceiro, de Joaquim Inácio Perdigão, alferes 
reformado, solicitando passagem para o Rio de Janeiro; o quarto, de Félix Antônio 
de Mendonça, solicitando adiamento da sua passagem com o mesmo destino. 
Anexo: lembretes, diploma, certidão, requerimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 22. 
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23-  1811, Dezembro, 14 – 1812, Junho, 4, [Lisboa], [Rio de Janeiro] 
AVISOS (5) o primeiro do [secretário da Marinha e Ultramar, D. Miguel Pereira 
Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende] dirigido ao almirante Berkeley sobre 
requerimento de D. Ana Zeferina de Vasconcelos Damásio; o segundo, do 
[secretário de Estado interino do Reino e Fazenda], desembargador Alexandre José 
Ferreira Castelo, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá e Resende, para que se mandasse 
passar passaporte a Francisco Firmo Gonçalves, religioso; o terceiro, quarto e 
quinto, do [secretário de Estado do Reino e Mercês, ministro assistente ao 
Despacho e presidente do Real Erário no Rio de Janeiro], conde de Aguiar, [D. 
Fernando José de Portugal e Castro], ao [secretário de Estado dos negócios 
estrangeiros e guerra no Rio de Janeiro], conde das Galveias, [D. João de Almeida 
de Melo e Castro] sobre, respectivamente, pedido do príncipe regente para que o 
conde das Galveias o assista na procissão do Corpo de Deus; para que assista ao 
ofício de corpo presente pela morte do Infante de Espanha D. Pedro Carlos; para 
que assista o príncipe na audiência aos tribunais dada a propósito do mesmo 
falecimento. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 23. 
 

24-  ����1812, Junho, 27 – 1818, Janeiro, 19, Rio de Janeiro 
ESCRITOS (4) do os dois primeiros do [secretário de Estado do Reino e Mercês, 
ministro assistente ao Despacho e presidente do Real Erário no Rio de Janeiro], 
conde de Aguiar, [D. Fernando José de Portugal e Castro], ao [oficial-maior da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar no Rio de Janeiro e comendador 
conselheiro], José Joaquim da Silva Freitas, comunicando, respectivamente, a 
concessão de licença de 6 meses a Pedro Alexandrino de Aquino Bennet, ajudante 
de porteiro da [Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], para ir a Lisboa e a 
prorrogação da mesma por mais 6 meses; o terceiro e quarto, do [secretário de 
Estado da Fazenda], Tomás Antônio de Vilanova Portugal, sobre, respectivamente, 
o transporte em sege de um seu oficial para a mesma secretaria e uma quantia a 
abonar a Tomás Pereira. 
Anexo: ofício, lembrete, conta. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 24. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

25-  1817, Abril, 5 – 1817, Novembro, 13, [Lisboa], [Rio de Janeiro] 
AVISOS (3), o primeiro dirigido ao inspetor e vice-almirante Pedro de Mendonça 
de Moura, do Conselho do Almirantado, para que o mesmo Conselho dê passagem 
para o Rio de Janeiro a João Alberto Arouca de Gusmão; o segundo, dirigido ao 
[conselheiro da Junta da Fazenda da Marinha em Lisboa], Pedro de Mariz de Sousa 
Sarmento, enviando o requerimento de Antônio José de Almeida que pedia para 
viajar para o Brasil no brigue “Boa-Ventura”; o terceiro, do [secretário de Estado 
do Reino e Mercês e presidente do Real Erário no Rio de Janeiro], Tomás Antônio 
de Vilanova Portugal, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar no Rio de Janeiro e comendador conselheiro], José Joaquim da Silva 
Freitas, sobre a admissão de Joaquim Maria da Costa Matos, filho de Luís José da 
Costa Matos, como ajudante de porteiro na Secretaria de Estado. 
Anexos: requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 25. 
 

26-  1817, Junho, 25 – [ant. 1820, Setembro, 25] 
REQUERIMENTOS (5) ao rei [D. João VI], o primeiro de Francisco Xavier Baião e o 
segundo, de Bernardo do Carmo Meneses, solicitando passagens para o Rio de 
Janeiro; o terceiro, de Manuel José Moreira Pinto Batista, mercador de livros, 
solicitando o cargo de apontador do Arsenal Real da Marinha; o quarto, do 
preposito da Congregação do Oratório de São Filipe de Neri e Casa do Espírito 
Santo, solicitando o pagamento do transporte para o Rio de Janeiro dos padres 
tonkineses (sic) que vinham pedir bispo português para Tonkim; o quinto, do 
conde de Vila Flor, Antônio José de Sousa Manuel e Meneses Severim e Noronha 
solicitando o pagamento da quantia que sua mãe teria a receber pelo Monte Pio. 
Anexos: lembrete, certidões, avisos (cópias) 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 26. 
 

27-  ����1817, Agosto, 10, Lagos – 1824, Julho, 16, Rio de Janeiro, Lisboa 
OFÍCIOS (4) o primeiro de João José Antunes Gaivão ao [secretário de Estado dos 
Negócios da Marinha e Ultramar], D. Miguel Pereira Forjaz Coutinho Barreto de Sá 
e Resende, sobre ataques de corsários em Lagos; o segundo, de frei Custódio do 
Campo ao [secretário de Estado do Reino e Mercês e presidente do Real Erário no 
Rio de Janeiro], Tomás Antônio de Vilanova Portugal, sobre o sustento de um 
pensionista na casa de meninos pobres da Casa Pia da Ilha Grande; o terceiro, do 
[secretário de Estado dos negócios estrangeiros e guerra no Brasil], Silvestre 
Pinheiro Ferreira ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
Inácio da Costa Quintela, sobre o mau comportamento do comandante do navio 
São Domingos Eneias; o quarto, do [presidente do Erário Régio], conde da Póvoa, 
[Henrique Teixeira de Sampaio], ao [secretário de Estado da Guerra, interino dos 
Negócios da Marinha e Ultramar e ministro assistente ao Despacho], conde de 
Subserra, [Manuel Inácio Martins Pamplona Corte Real], pedindo a restituição de 
uns papéis referentes ao pedido de passagem de Luís Guilherme de Varnhagem. 
Anexos: requerimento, lembretes, relação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 27. 
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28-  1817, [Lisboa] 
PORTARIA (minuta) da Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha para que o 
Inspector do Arsenal da Marinha informe o requerimento de João Antônio 
Domingues para a admissão de seu filho Mateus Antônio. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 28. 
 

29-  ����1818, Novembro, 9, Lisboa – 1822, Maio, 11, Lisboa 
CONSULTAS (2) ao rei [D. João VI] a primeira da Junta do Comércio com lista de 
navios que pretendiam sair em comboio de Lisboa e a segunda do Conselho de 
Estado sobre as propostas de nomeações para as Intendências da Bahia, 
Pernambuco e Maranhão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 29. 
 

30-  1819, Novembro, 30, Lisboa – 1833, Março, 29, Lisboa 
CARTAS (2) ao rei, D. João VI, a primeira do Intendente geral da Polícia, João de 
Matos Vasconcelos Barbosa de Magalhães, dando parecer sobre pedido de 
Francisco Lucas, recluso na Cordoaria de Lisboa, e a segunda da Comissão da 
Saúde Pública, informando os requerimentos de José Soares, João Vitorino de 
Oliveira e Joaquim José de Santa Ana, donos dos iates “Restaurado”, “Prazeres” e 
“Lealdade”. 
Anexos: conta, requerimento, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 30. 
 

31-  [ant. 1821] – 1831, Outubro, 7 
REQUERIMENTOS (5), o primeiro e o segundo dirigidos ao [secretário da 
Marinha, da Guerra e dos Negócios Estrangeiros em Portugal], D. Miguel Pereira 
Forjaz, sendo o primeiro de Antônio Xavier Ferreira e o segundo de Jerônimo 
Joaquina da Piedade, ambos solicitando passagens para o Rio de Janeiro; o terceiro, 
dirigido ao Secretário de Estado da Marinha, Inácio da Costa Quintela, de 
Martinho José de Perné, major de Infantaria e ajudante da Saúde Pública, que 
solicita receber o seu salário; o quarto e quinto dirigidos ao Secretário de Estado da 
Marinha, sendo o quarto de Policarpo João de Castro Guedes que pretendia 
ascender ao posto de alferes e o quinto de Francisco Antônio Lisboa, segundo 
piloto da galera Novo Paquete, solicitando ser admitido como guarda marinha a 
bordo da corveta Urania. 
Anexos: lembrete, requerimentos, certidão. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 31. 
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32-  1821, Fevereiro, 16, Tavira - 1821, Novembro, 3, Setúbal 
OFÍCIOS do tenente coronel e governador [do Algarve?], João Ribeiro Lopes, ao 
[secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], Joaquim José 
Monteiro Torres e Francisco Maximiano de Sousa, vindas de portos estrangeiros, 
remetendo mapas mensais do movimento do porto de Tavira no ano de 1821 
(Fevereiro a Outubro), vindos de portos estrangeiros e do porto de Setúbal no 
mesmo ano (Fevereiro a Dezembro). 
Anexo: mapas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 32. 
 

33-  1822, Junho, 1 – 30, [Lisboa] 
BALANÇO mensal da Sociedade Promotora da Indústria Nacional. 
Anexos: Minutas de relatórios, modelo de balanço. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 33. 
 

34-  ����1824, Janeiro, 12, Lisboa – 1833, Maio, 18, Porto 
REQUERIMENTOS (5), os 4 primeiros dirigidos a D. João VI e o último a D. Pedro 
IV, o primeiro, de Pedro Maria de Figueiró e Almeida, cadete do Regimento de 
Infantaria, que pedia para ser destacado para África; o segundo, dos mestres dos 
navios que estavam prestes a partir para os Açores, que pediam o adiamento da 
partida da fragata de guerra que lhes daria cobertura; o terceiro, de Manuel de 
Carvalho Medeiros, negociante de Pernambuco, pedindo protecção para o brigue 
em que viajaria até Pernambuco; o quarto (indeferido), de Francisco José Pereira de 
Carvalho, solicitando uma esmola para poder comprar passagem e regressar ao 
Brasil; o quinto, de José Miguel Pratt, tenente do Regimento de Infantaria, 
solicitando autorização para embarcar a bordo do primeiro navio que fosse para 
França, onde deveria frequentar as águas termais. 
Anexos: certidão, autos de petição. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 34. 
 

35-  1824, Setembro, 13, Lisboa  
INSTRUMENTO EM PÚBLICA FORMA de contrato dotal de casamento entre D. 
Maria Gertrudes Quintela, filha do Barão de Quintela e D. José Maria Vasques da 
Cunha, filho do (então falecido) conde da Cunha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 35. 
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36-  1827, Abril, 20, Lisboa – 1833, Novembro, 26, Lisboa  
OFÍCIOS (3), o primeiro de Luís da Silva Mouzinho de Albuquerque ao [ministro 
da Guerra] duque da Terceira [Antônio José de Sousa Manuel e Meneses Severim 
de Noronha] dando parecer sobre o requerimento de Vicente Pires da Gama, 
químico; o segundo, do conde de São Lourenço ao [ministro assistente ao 
Despacho], duque de Cadaval, [D. Nuno Caetano Álvares Pereira de Melo] 
enviando requerimento de João José da Cruz para que seu filho José Bernardo da 
Cruz fosse despachado como 1.º sargento; o terceiro, do [secretário de Estado da 
guerra], Agostinho José Freire, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Francisco Simão Margiochi, enviando petição (em inglês) de Manuel 
Joaquim Pedro Codina, tradutor e intérprete do Supremo Tribunal da Marinha, 
que pedia para ser desligado do serviço. 
Anexo: requerimento, petição 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 36. 
 

37-  1830, Abril, 6, Porto – Setembro, 13, Porto 
OFÍCIOS (3) do juiz da alfândega do Porto, José Maurício d’Abreu de Lima, o 
primeiro ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], conde de 
Basto [José Antônio de Oliveira Leite de Barros], e os restantes ao [ministro 
assistente ao Despacho], duque de Cadaval, [D. Nuno Caetano Álvares Pereira de 
Melo] remetendo os mapas de entrada e saída de embarcações no Porto, dos meses 
de, respectivamente, Março, Julho e Agosto de 1830. 
Anexo: Mapas 
AHU_CU_Reino, Cx. 410, pasta 37. 
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AHU_CU_ Reino 
Caixa 417 (1796 – 1806) 
38 pastas descritas. 
Assuntos: corso; minutas de decretos; Erário Régio; pagamento de soldos; cultivo de tabaco 
no Brasil; expediente interno da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar; Conselho de 
Almirantado; Real Junta do Comércio; Juntas das Fazendas do Ultramar; Família Real; 
comércio de trigo e gado com Marrocos; pirataria; comboios marítimos para Índia e Brasil; 
saída e entrada de navios; presídios da Trafaria e do Limoeiro; Capitanias dos Açores e 
Madeira; questões diplomáticas com a França e a Inglaterra; Brigada Real da Marinha; 
telégrafos; salitre; cativos de Argel. 
 
 
1-  [post. 1796, Setembro] – [ant. 1801, Janeiro]  

ESCRITOS (8 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho], ao [oficial-maior da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar], João Filipe da Fonseca, sendo o primeiro sobre o envio de 
uma pasta com papéis e as providências a tomar relativa à presença de um corsário 
francês aprisionado por uma embarcação inglesa na costa de Cascais; o segundo, 
sobre a encomenda de uma cópia do papel de fazenda e do alvará das Ilhas dos 
Açores, o envio de papéis do Erário que aguardam decretos, e as ordens a serem 
remetidas ao intendente geral da Polícia da Corte [Diogo de Pina Manique] para 
que, juntamente com o juiz de fora de Cascais, averigúem o naufrágio do bergantim 
inglês perto da costa daquela Vila; o terceiro, sobre os avisos a enviar a D. 
Fernando, e respectivas respostas; o quarto, sobre o envio de um aviso ao 
[intendente geral da Polícia da Corte, Diogo de Pina] Manique para que remeta 
todos os papéis respeitantes a Madame d’ Entremeuse; o quinto, adiando a 
marcação da reunião do Conselho do Almirantado e da Junta da Fazenda, uma vez 
que o primeira data escolhida coincidia com o dia do Beija-mão geral; o sexto, sobre 
a troca de guarnições e comandantes entre as naus Afonso e Rainha, e autorizando a 
saída da fragata Tristão; o sétimo, solicitando que sejam lavrados dois decretos 
dispensando o chefe de Divisão, Antônio José de Oliveira, do posto de inspector, 
mantendo-se como membro do Conselho e da Junta [da Fazenda] por vontade 
régia; o oitavo, solicitando que se verifique se as providências tomadas 
anteriormente se adequam às pretensões do Desembargador Raposo quanto ao 
aprovisionamento das embarcações de guerra que servem de comboio ao transporte 
de gado entre Vila Nova [Portimão] e Vila Real. 
Obs.: sobre a Madame Joana d’ Entremeuse ver processo em AHU_ACL_CU_017, 
Cx. 201, D. 14181. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 1. 
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2-  [post. 1796, Setembro] – [ant. 1801, Janeiro]  
ESCRITOS (8 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho], ao [oficial-maior da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar], João Filipe da Fonseca, sendo o primeiro, sobre o envio dos 
papéis relativos aos réus a serem presentes e julgados pelo Conselho do 
Almirantado; o segundo, determinando que a fragata Tristão defenda o comboio 
marítimo que chegar pela costa de Vigo, tomando todo o corsário francês que 
encontrar; o terceiro, remetendo algumas petições que aguardam resolução e 
lembrando a data da partidas dos navios, para que sejam, examinados com tempo; 
o quarto, sobre o empréstimo concedido a Francisco Antônio; o quinto, sobre a 
retribuição e devolução de uma patente concedida a outro por engano, a chamada 
de atenção de Mr. Walpole para a falta de visita a bordo do bergantim inglês 
atracado no porto de Lisboa, e as medidas a tomar pelo intendente [geral da Polícia 
da Corte, Diogo de Pina Manique], para cobrança de uma dívida por saldar a um 
negociante junto da Junta do Comércio; o sexto, sobre a barricada de arroz entregue 
pelo conde de Redondo, questionando o seu porquê e origem; o sétimo, remetendo 
dois requerimentos de oficiais da Marinha para serem presentes ao Conselho do 
Almirantado; o oitavo, remetendo-se à Mesa da Consciência e Ordens as 
representações do Bispo para que se procede à averiguações. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 2. 
 

3-  ����[post. 1796, Setembro] – [ant. 1801, Janeiro]  
LEMBRETES (18) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho], com teor de escrito, sobre o transporte de bens e 
pessoas para a Bahia; a patente do lente Manuel Jacinto Nogueira da Gama; as casas 
pertencentes a D. Guiomar, o soldo do auditor, a mercê do hábito de Cristo 
solicitado pelo marquês mordomo-mor, e a possibilidade de realizar a moratória 
requerida; o deferimento de pedidos de deslocação para a Índia; exame das 
informações chegadas de Goa a respeito governador daquele Estado; pagamento de 
letras pela Junta da Fazenda da Marinha; ordem para que o governador do Algarve 
deixe desembarcar os navios de transporte de gado ali chegados; pagamento de 
dívidas pela Junta da Fazenda da Marinha; obras nas donatárias; papéis para Luís 
Pinto de Sousa provenientes de Madri; pagamento de soldo a soldados que se 
deslocam para a Bahia; a prisão do capitão do bergantim inglês; o comboio 
marítimo do Algarve para Lisboa; pedido de restituição de bens a um colono de 
Minas Gerais. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 3. 
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4-  ����[post. 1796, Setembro] – [ant. 1801, Janeiro]  
DECRETOS e AVISOS (6 minutas) escritos pelo [secretário de Estado dos Negócios 
da Marinha e Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho], sobre o cultivo de tabaco 
no Brasil com uma qualidade semelhante ao da Virgínia e Maryland, nos Estados 
Unidos da América; a dispensa do chefe de Esquadra Antônio José de Oliveira, do 
posto de inspector do Arsenal e de deputado da Junta da Fazenda, mas 
conservando o de conselheiro do Almirantado, nomeando como seu substituto, o 
chefe de Divisão José Joaquim Ribeiro, e o capitão da fragata Santa Rita como 
ajudante do inspector do Arsenal; sobre o reconhecimento dos serviços prestados 
pelos oficiais da Marinha Real, promovendo-os aos postos imediatos vagos desde 
almirante até aos postos inferiores; o provimento imediato de mantimentos para as 
embarcações de guerra que estão prontas para deixar os portos do Reino; 
publicação de editais para que se apresentassem os mestres de navios que 
quisessem acompanhar o comboio marítimo que está prestes a sair; a saída de 
navios para o Brasil, Porto e Açores , após a passagem da esquadra francesa pelo 
Cabo Finisterra. 
Anexo: folha de rosto. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 4. 
 

5-  ����1797, Janeiro, 1 – 1798, Outubro, 31, [Lisboa]  
ESCRITOS (9 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre o regresso do encarregado de 
negócios em Turim e oficial daquela Secretaria, José Manuel Plácido de Moraes; 
encaminhando parecer sobre a carta da mesa da Misericórdia do Porto, oferecendo 
ao serviço real uma quantia elevada para a construção de iates, e que pretendia ver 
devolvida em forma de apólices; a perda do correio que estava destinado ao 
governo do Pará, averiguando-se a necessidade de renovar a expedição de outro 
correio; providências para que o Conselho do Almirantado proceda à aceitação dos 
embargos a este participados, a cultura do cânhamo, e a entrega do bergantim Balão, 
a D. Miguel Forjaz; o desembarque e aquartelamento no Castelo dos presos vindos 
de São Tomé, o corte de achas nos pinhais de Alcácer do Sal para o Exército, e as 
medidas a seguir para com os estrangeiros embarcados no correio marítimo; a 
justificação da ausência do referido oficial-maior, a correspondência remetida pelo 
Bispo de São Paulo, a reexpedição das circulares do serviço real para o Brasil, a 
expedição de armamento para a capitania do Espírito Santo, o comboio marítimo 
vindo da ilha do Faial; a expedição de passaportes; o reencaminhamento do 
requerimento padre José Lino ao Bispo de Mariana, e a indicação de Carlos [Canan] 
no posto de capitão; as disposições remetidas ao marquês mordomo-mor, [ministro 
assistente ao Despacho, D. Tomás Xavier de Lima], para que responda às 
informações do monteiro-mor, [conde Castro Marim, D. Francisco de Melo da 
Cunha]. 
Anexo: ofício. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 5. 
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6-  ����1798, Novembro, 2 – 10, [Lisboa] 
ESCRITOS (12 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho], ao [oficial-maior da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre a oferta de barris de pólvora 
feita pelo capitão de mar-e-guerra britânico, Mr. Saumary; a partida de um paquete 
inglês com destino a Falmouth e da fragata Amazonas, que acompanha o comboio 
para o Rio de Janeiro; o alerta dado quanto a presença de fragatas francesas no Rio 
da Prata, a frequência dos estudos no Colégio dos Nobres pelos sargentos de mar-e-
guerra do Conselho do Almirantado; os motivos que levaram ao lançamento de 
artilharia no mar pelo comandante da escuna Invencível; as ordens para que os 
prisioneiros franceses tomados a bordo do bergantim Vitória pela fragata Fénix, 
fossem guardados no Castelo até segunda ordem; a entrega de produtos naturais 
para o Real Museu transportados a bordo da fragata Fenix; a doença de Antônio 
José de Oliveira; citando a obra de Adam Smith, e tecendo comentários sobre a livre 
exportação de trigos, a marcação de um encontro com o governador da Ilha de São 
Miguel e com o corregedor de Angra [do Heroísmo], José Acúrcio das Neves; a 
quantidade de sementes de pinhão recolhidas do pinhal de Leiria para que o conde 
de Almada possa levar e plantar nas Ilhas; recolha de informações a respeito dos 
navios de guerra que chegam às Ilhas; mandando lavrar decreto de perdão régio 
por ocasião do nascimento do infante D. Pedro, e outro decreto para que o filho do 
visconde de Barbacena termine os seus Estudos antes de ter acesso ao posto que 
desempenhava no Corpo da Marinha, o mesmo posto que tinha na capitania de 
Minas Gerais; a melhoria das acomodações de distribuição do Correio, concessão de 
passagem para as Ilhas ao soldado Joaquim Gonçalves;aviso para o governador de 
Minas Gerais, o pedido ao arcebispo da Bahia para que as irmãs do negociante José 
Joaquim da Silva possam recolher-se ao convento da Bahia, devendo ser 
sustentadas por seu irmão; ordens para que o padre José Bernardo de Andrade 
Coelho pague a gratificação devida ao oficial de marinheiro Inácio José Soares; 
remetendo requerimento de Inácio Xavier da Costa Franco, para que a Mesa do 
Desembargo do Paço defira sobre ele. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 6. 
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7-  ����1798, Novembro, 11 – 15, [Lisboa]  
ESCRITOS (9 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre as medidas tomadas a 
respeito da demência profunda demonstrada pelo capitão-de-fragata Antônio de 
Melo, as querelas entre a mulher do negociante Sampaio e o negociante da Ilha do 
Faial, Sérgio Pereira Ribeiro, pelo domínio do exclusivo de aprovisionamento das 
esquadras reais; remetendo papéis do serviço do Conselho do Almirantado para 
observação; nomeação de indivíduos para os postos de alferes e sargentos da 
esquadra real; ordem para que Jacinto Fernandes Bandeira adiante os leilões das 
fazendas de Negro que transportou a nau da carreira da Índia, vindas da Costa do 
Malabar; a confusão que houve no exercício de funções dos encargos dos 
Deputados da Junta da Fazenda da Marinha; a saída de navios da Armada Real 
para o Brasil e a transferência de alguns oficiais para outras embarcações; as 
despesas realizadas por um construtor espanhol contratado para o serviço real; a 
autorização de embarque numa charrua ao comissário da fragata Amazonas com 
destino ao Pará; a análise da tabela publicado pelo Conselho do Almirantado em 
Inglaterra com tradução feita pelo próprio Conselho para que possa ser útil a 
Marinha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 7. 
 

8-  [1798, Novembro], [Lisboa] 
ESCRITOS (10 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho], ao [oficial-maior da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre os livros enviados ao 
Conselho do Almirantado, de entre eles as obras holandesas do almirante 
Kingsbergen, de modo a serem traduzidas pelo Conselho e utilizadas pela Marinha 
portuguesa; as questões levantadas pelo chefe de Divisão que comanda a Brigada 
Real da Marinha, e que esperam resolução; envio de correspondência relativa ao 
serviço português em Londres e a passagem do Decreto de Perdão dos Negros 
vindos das Ilhas de São Tomé e Príncipe; o pedido de Antônio Justino de Brito 
Lima, de um clérigo francês que pretende ser mestre da língua francesa em 
Portugal, o exame feito por lentes da Academia da Marinha às capacidades de 
Manoel Rodrigues de Moraes, e a promoção requerida pelo segundo tenente do 
Mar, Manoel Coelho de Abreu; o desembarque de barris com sarro para a Nitreira 
de Braço de Prata, a falta de fardamento para as tropas da Índia, retirado pelo 
governador da Bahia; o breu vendido ao Arsenal da Marinha; a presença de 
corsários espanhóis na costa portuguesa; a tradução da correspondência enviada 
pelo comissário da Marinha inglesa sobre a prisão de marinheiros ingleses na 
cidade do Porto; as precauções a tomar na saída e entrada de navios, atendendo à 
presença de corsários franceses no litoral português, a compra de terrenos 
pertencentes ao conde de Valadares; a troca de prisioneiros portugueses em França 
por prisioneiros franceses existentes em Portugal, em especial o oficial da Marinha 
que comandava o correio marítimo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 8. 
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9-  ����1798, Dezembro, 1 – 20, [Lisboa] 
ESCRITOS (10 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho], ao [oficial-maior da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre empréstimo solicitado pelo 
negociante José Gonçalves da Silva; o Decreto de Perdão para os negros de São 
Tomé e Príncipe e o envio de correspondência do Pará para ser despachado; o 
exame dos presos que estavam com os Franceses e transportados pelas embarcações 
inglesas; a má conduta do comandante do bergantim Neptuno; expedição de aviso 
ao provedor da Saúde para examinar com rigor as embarcações vindas do estreito 
de Gibraltar e do Mediterrâneo por conta da Peste; a avaliação e tradução das obras 
e desenhos do construtor sueco para que os engenheiros-construtores possam 
publicar alguns excertos; a encomenda de madeiras e lenha feita à Junta da Fazenda 
da Marinha; o exame do estado em que se encontram os reais pinhais sujeitos à 
jurisdição da Junta da Fazenda da Marinha; os convites a enviar ao Duque de 
Coigni, ao ministro de Viena, e ao ministro da Dinamarca para o jantar com a 
Família Real; a correspondência a enviar para o marquês de Nisa [D. Domingos 
Xavier de Lima] e Lord Saint Vincent por via marítima; a remessa de alcatrão e 
artilharia solicitada a D. João de Almeida, a chegada do paquete do Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta. 9. 
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10-  ����1798, Dezembro, 22 – [1798], [Lisboa] 
ESCRITOS (10 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho], ao [oficial-maior da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre a saída do próximo comboio 
marítimo com destino ao Maranhão, levando correspondência para os governos 
daquela capitania e da Bahia, a continuação dos esforços para realizar na totalidade 
os empréstimos solicitados ao Erário Régio; acusando o atraso na entrega de livros 
encomendados, o envio de linho para a Cordoaria, e que se faça cópia da carta régia 
expedida ao governo da Bahia, as notícias que leu na Abertura da Sociedade 
Marítima; a pensão solicitada pela esposa do 1º tenente D. Alonso Antônio Munio 
de Broytrago, as visitas do ouro realizadas às embarcações recém-chegadas; o envio 
de correspondência para os governos de Cabo Verde, Bissau e Cachéu, a 
encomenda de carnes salgadas e outros produtos das Ilhas, o exame a realizar a 
extensão de terreno existente na Ilha Brava para uma possível produção de salitre, e 
o envio da resposta de Jacinto Fernandes Bandeira; o envio de duas cópias da 
tradução de uma obra inglesa sobre a construção de naus para cada capitania e cada 
governador, além de outra para a Intendência da Marinha, a mudança do valor da 
Apólice e dos prémios de anuidade e lotaria do empréstimo feito à Junta da 
Fazenda; o envio de livros para o Brasil a pedido do Padre [Frei Mariano da 
Conceição] Veloso; examinar se já teria sido assindao o decreto de reforma do 
Visconde de Roquefeuil, e os pedidos feitos à Sr.ª Marquesa ou Viscondessa de 
Ponte de Lima, as obrigações dos cirurgiões que seguem a bordo das embarcações 
de guerra da Armada Real; enviar um aviso ao Conselho do Almirantado por conta 
de um outro ao Lord Saint Vincent; a entrega de dois presos ingleses a Intendência 
Geral da Polícia; expedindo-se aviso para que Junta da Fazenda da Marinha adiante 
parte do Montepio concedido à esposa do chefe de Divisão Sampson Mitchell, por 
conta dos soldos do marido, a recepção da correspondência do governo de Minas 
Gerais dirigida ao Conselho Ultramarino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 10. 
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11-  ����[1798], [Lisboa]  
ESCRITOS (9 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho], ao [oficial-maior da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre as despesas que se obteve 
com a permanência da esquadra portuguesa nos estaleiros de Plymouth em 
Inglaterra no ano de 1794; solicitando resposta atenta ao lente da Universidade que 
foi seu mestre, e que o processo do irmão deste seja bem resolvido no Conselho 
Ultramarino; o envio de cópia da consulta da Junta sobre os Comboios, e extrato 
das leis de criação da Junta do Comércio no reinado de D. José I e a sua ampliação 
para o reinado de D. Maria I, além de dois exemplares das leis sobre os presos 
publicadas para o Conselho de Justiça do Almirantado; a entrada e saída de navios; 
elogiando o comandante da fragata Tétis; a troca do comandante de um corsário 
francês preso em Lisboa pelo 1º tenente Antônio Garcia detido em França, e 
acusando a recepção de várias petições, de entre elas a dos professores de 
Pernambuco queixando-se da inoperância do governo interino; as visitas do ouro 
realizadas às embarcações de guerra vindas em comboio e aportadas em Lisboa; 
expedindo-se aviso ao Inspector Geral da Polícia a respeito do perdão régio 
concedido a alguns marinheiros desertores da Armada Real, se estiverem a 
trabalhar nas mostras das naus ou na Casa das velas; as precauções dos Ingleses 
para o caso de Portugal se unir a Espanha e França, as represas feitas pelas 
embarcações inglesas próximas do litoral português contra os corsários espanhóis. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 11. 
 

12-  1799, Janeiro, 5 – Julho, 23, [Lisboa] 
ESCRITOS (6 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho], ao [oficial-maior e demais oficiais da 
Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], respectivamente, João Filipe da 
Fonseca, Francisco de Paula Travassos e Caetano José Ribeiro, sobre a presença do 
príncipe regente D. João numa das sessões da Sociedade Real Marítima; a protecção 
e defesa do comércio nos domínios portugueses da Costa do Malabar; os estragos 
provocados pelo grande temporal que assolou a Ilha Terceira, e as providências 
tomadas; a correspondência escrita ao Abade José Correia [da Serra] a respeito do 
cultivo de uma espécie inglesa de pinheiros; os progressos das novas culturas feitas 
na Ilha da Madeira; providências para se guarnecer as fortalezas dos domínios 
ultramarinas. 
Anexos: escritos. 
Obs.: João Filipe da Fonseca solicitara licença de dispensa dos seus serviços por 
motivos de doença; a mesma foi concedida por D. Rodrigo de Sousa Coutinho em 
Janeiro de 1799; o Abade José Correia da Serra encontrava-se em Londres desde 
1797, apesar de ser o fundador da Academia Real das Ciências de Lisboa. 
AAHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 12. 
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13-  [1799, Março] – [post. 1799]  
LEMBRETES (17) com teor de escritos de [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre entrada e saída de 
navios, visitas do ouro, nomeação de novos marinheiros; entre outras matérias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 13. 
 

14-  [1799], Abril – Junho, [Lisboa]  
ESCRITOS (30 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar], Caetano José Ribeiro, sobre organização dos comboios 
marítimos; comércio marítimo; expedição de Decretos para serem registados nos 
livros daquela Secretaria de Estado; construção e reparação de navios; exportação 
de trigo do reino de Marrocos; comércio da Costa do Malabar e os procedimentos a 
ter pela Junta do Comércio; as culpas atribuídas ao capelão-mor das Armadas 
Reais; entrada e saída de embarcações de guerra; contrato do Tabaco; contrato de 
madeiras do Real Pinhal de Leiria; questões diplomáticas com a Coroa Espanhola; 
prisioneiros de guerra guardados no Castelo; carreira da Índia; degredados para a 
Índia; alvará de criação da Brigada Real da Marinha; Conselho do Almirantado; 
Junta da Fazenda da Marinha; questões financeiras com Marrocos, Turquia e 
Tripoli; a realização dos exames de 3.º ano do curso da Academia da Marinha pelo 
barão de Moçâmedes, Francisco Manuel de Mendonça, Manuel Ferreira de Araújo; 
João Anastácio de Sousa; entre outras matérias. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 14. 
 

15-  ����[post. 1799, Julho, 15]  
ESCRITOS (8) [do secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [oficial da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar, Caetano José Ribeiro], sobre a organização e defesa dos portos do 
Algarve; correios marítimos; a correspondência para o vice-rei [do Brasil] a respeito 
da venda de prédios urbanos; as actividades de corso no litoral algarvio; 
correspondência para o Conselho Ultramarino, Junta da Fazenda da Marinha e 
Conselho do Almirantado; a correspondência enviada ao governo do Maranhão; o 
indeferimento do provimento de um oficial no posto de capitão da Cavalaria de 
Milícias do Maranhão; sobre um preto vindo do Algarve e inquirindo-se o seu dono 
sobre a coneniência em enviá-lo para os rios de Sena; a nomeação de novos capitães 
para os navios da Armada Real portuguesa; remetendo-se aviso ao comandante da 
fragata Andorinha para comboiar o navio Esperança para a costa da África, e outro 
ao governo do Rio de Janeiro para auxiliar no que for necessário o comércio; sobre a 
queixa de falta de pagamento de divida feita pelo negociante Mr. Crispin. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 15. 
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16-  ����1799, Agosto, 8 – [1799], [Lisboa]  
ESCRITOS (9 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar, D. Rodrigo de Sousa Coutinho], ao [oficial-maior da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre a correspondência enviada a 
Francisco de Almeida; o comboio marítimo liderado pela nau Maria I; remetendo 
aviso ao conservador da nação inglesa e do ofício do [enviado extraordinário e 
ministro plenipotenciário da Inglaterra em Lisboa, Robert] Walpole a respeito do 
apresamento do navio marroquino; a ocorrência de contrabando espanhol no litoral 
português; a expedição de aviso para que se entreguem os livros da Universidade 
solicitados pelo Professor João Pedro Ribeiro; o envio de planos, requerimento e 
aviso ao vice-rei [do Brasil] para que dê seu parecer; a atribuição de prémios pela 
Sociedade Real Marítima; notas sobre o ofício do [enviado extraordinário e ministro 
plenipotenciário da Inglaterra em Lisboa, Robert] Walpole, a respeito dos interesses 
da Grã-Bretanha na Índia e no Brasil.  
Anexo: aviso, ofícios (cópias), memória (minuta), lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 16. 
 

17-  [post. 1799, Outubro, 23, Lisboa]  
OFÍCIO (minuta) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [enviado extraordinário e ministro plenipotenciário 
da Inglaterra em Lisboa, Robert] Walpole, sobre a defesa da costa portuguesa face à 
constante presença de corsários ingleses, em resposta à carta dele. 
Anexo: ofício, lembrete. 
Obs.: documento em francês. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 17. 
 

18-  ����[1799 - 1800]  
ESCRITOS (6 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre o naufrágio de navios e 
procedimentos a ter com o seu socorro; a encomenda de materiais para a construção 
do Hospital Real da Marinha; o pedido de promoção do cadete de Artilharia do Rio 
de Janeiro, José Barreto Pereira, como tenente nas tropas do Rio Grande; entrega do 
fato de frei Joaquim de Aveiro, corista da Província da Soledad, sito no convento de 
Nossa Senhora da Boa Viagem da Província da Arrábida, seguindo para as missões 
em Cabo Verde; os três últimos sobre um réu, e envio de papéis para o marquês 
mordomo-mor. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 18. 
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19-  [ca. 1799]  
ESCRITOS (30 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar], Caetano José Ribeiro, sobre chegada do comboio marítimo 
vindo do Porto; o impedimento da venda de negros de Angola e Benguela em 
Buenos Aires por navios saídos do Rio de Janeiro; enviando correspondência oficial 
para Angola, Benguela, Cabo Verde, Índia, para a Junta da Fazenda da Marinha, a 
Real Junta do Comércio; entrada e saída de navios e respectiva inspecção a carga e 
tripulação; a falta de apresentação de cartas de saúde por parte de alguns navios, 
ficando as tripulações de quarentena; remetendo correspondência do governador 
do Faial para o Desembargo do Paço, a respeito do conflito do Rossilhão; 
designando o serviço real a ser registado nos Livros de Porta; entre outras matérias. 
Anexo: lembrete. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 19. 
 

20-  ����[ca. 1799]  
ESCRITOS (25 minutas) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado 
da Marinha e Ultramar], Caetano José Ribeiro, sobre a proposta apresentada pela 
Real Junta do Comércio a respeito do pagamento das sobrecargas dos navios como 
compensação do que ficariam a dever na India; serviço de gestão interna da 
Secretaria de Estado; comboios marítimos para Angola, Benguela e Cabo Verde; o 
atraso na resposta à correspondência enviada de Pernambuco pelo Governo e 
Bispado daquela capitania; o montepio dos oficiais da Secretaria do Conselho do 
Almirantado e a resolução enviada a Junta da Fazenda da Marinha; a remessa de 
prisioneiros para os presídios do Limoeiro e da Trafaria; expedição de cartas de 
marca pelo Conselho do Almirantado; a vigilância da prática de contrabando de 
trigo e gados entre as fronteiras de Portugal e Espanha; as queixas apresentadas 
pelos pescadores de Sesimbra; entre outras matérias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 20. 
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21-  ����1800, Janeiro, 4 – 22, [Lisboa] 
ESCRITOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre a consulta feita pelo Conselho do 
Almirantado aos oficiais da Marinha e da Artilharia; requisitando cópias das cartas 
régias enviadas aos governadores do Brasil sobre os empréstimos concedidos e a 
conceder, resultantes da venda dos bens de raiz das comunidades religiosas e 
confrarias locais, bem como de todos os avisos remetidos para o Conselho do 
Almirantado e a Junta da Fazenda da Marinha; mandando examinar cartas 
geográficas gerais e particulares das possessões portuguesas na índia; as cartas 
geográficas gerais e a proposta feita por D. João de Almeida a respeito do sistema 
político a adoptar na Índia; a expedição das cartas do intendente da Marinha do Rio 
de Janeiro sobre as despesas feitas com a Fazenda de Santa Cruz; correspondência 
para o Pina Manique e cartas para os governos da Índia e Moçambique; a expedição 
de cópia dos avisos para o Conselho do Almirantado e Junta da Fazenda ;as 
dúvidas sobre o Decreto que confirma a graduação concedida pelo Vice-rei a alguns 
oficiais, entre eles o capitão Joaquim Francisco de Sales; a expedição célere dos 
passaportes das pessoas que partem para a Corte de Espanha; a correspondência 
enviada ao cônsul inglês na ilha da Madeira, Mr. Murray; o despejo de um clérigo. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 21. 
 

22-  ����1800, Janeiro, 23 – Fevereiro, 4, [Lisboa] 
ESCRITOS (9) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre a resposta à correspondência enviada pelo 
Conselho do Almirantado, pela Junta da Fazenda da Marinha, pelo cônsul geral 
britânico Mr. Arbuthnot, pelo governo da Bahia e por alguns negociantes de Lisboa; 
sobre o navio vindo de Liorne com carta de saúde; expedição de aviso ao governo 
da Bahia; remetendo candidatos para admissão ao serviço da Marinha, e passar 
aviso ao comandante interino da Brigada Real da Marinha por conta das desordens 
cometidas junto ao seu quartel; envio de carta de resposta ao comerciante Brás 
Carneiro de Leão, mencionando caixas de circulação e crédito para animar a 
agricultura e comércio do Ultramar; passar aviso ao governo das Minas Gerais; 
expedição de aviso a José Diogo de Paiva; envio de aviso ao comandante do 
Comboio e solicitando informações acerca da entrada e saída de navios do comboio 
marítimo; envio de aviso a Luís Pinto de Sousa. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 22. 
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23-  ����1800, Fevereiro, 5 – 13, [Lisboa] 
ESCRITOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre as sementes de tabaco da Virgínia e 
Maryland para serem cultivados em Cabo Verde; os corsários franceses no litoral 
português apresados por Ingleses;; remetendo correspondência para o Conselho 
Ultramarino, como as plantas e tabelas da Fazenda e Tropa da capitania de Mato 
Grosso; a entrega de dois presos do Algarve na Trafaria; a expedição de avisos ao 
provedor-mor da Saúde por conta dos navios portugueses e estrangeiros; a saída de 
navios do correio marítimo para o Brasil, comandados por Luís da Mota Féo; o 
valor da côngrua anual a atribuir aos religiosos que seguem para a China; o serviço 
interno da Secretaria de Estado; entre outras matérias. 
Anexo: lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 23. 
 

24-  ����1800, Fevereiro, 14 – 26, [Lisboa] 
ESCRITOS (10) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre a chegada de navios; aviso para que Luís 
da Mota Féo dê licença de embarque no comboio que vai para o Brasil a um oficial 
espanhol sobrinho da [Açafata Moscozo], D. Pedro de Alcântara Ruiz Monroy, com 
destino a Buenos Aires; solicitando cópias de avisos e outros documentos do serviço 
diplomático; envio de correspondência para o marquês mordomo-mor; a conduta 
dos mestres dos navios do Maranhão que se separaram do comboio e foram 
apresados por Franceses; partcipando-se ao intendente geral da Polícia que 
mandasse prender os marinheiros e soldados que desertaram de uma embarcação; a 
proposta do governo do Maranhão a respeito da continuidade da construção de 
embarcações no Pará e no Maranhão, e a construção de novos estabelecimentos 
portuários de comunicação entre essas capitanias e as de Goiás e Mato Grosso. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 24. 
 

25-  ����1800, Fevereiro, 27 – Março, 4, [Lisboa]  
ESCRITOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre o despacho de correspondência desta 
Secretaria de Estado para o Erário Régio, marquês mordomo-mor, Conselho do 
Almirantado, Junta da Fazenda da Marinha e capitanias do Brasil; expedição de 
aviso ao governo do Rio de Janeiro por conta do comboio de navios; a expedição de 
cartas aos cônsules de Cádis e Gibraltar; medidas para melhorar a segurança 
marítima no litoral português; envio de carta particular para José Egídio; a 
revogação dos avisos passados a Pedro Nolasco. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 25. 
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26-  1800, Fevereiro – [1800], [Lisboa] 
ESCRITOS (8 minutas) do [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], João Filipe da Fonseca, ao [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre a cobrança de soldos 
pelos oficiais das Tropas da Marinha e do Exército; os negócios propostos por 
Manuel da Silva Franco; resposta à correspondência do tesoureiro-mor; remetendo 
o processo de empréstimo feito ao capitão-de-fragata Tavares; a correspondência 
chegada de Angola; as cópias feitas das cartas a serem enviadas ao Abade José 
Correia [da Serra], sobre o que sescreveu ao marquês de Nisa [D. Domingos Xavier 
de Lima], e as reflexões de Ciesa. 
Anexo: recibos, lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 26. 
 

27-  ����1800, Março, 7 – 11, [Lisboa]  
ESCRITOS (11) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre o envio de sal a bordo dos correios 
marítimos que partem para a Bahia e Rio de Janeiro; o envio de religiosos da 
Província de Santo Antônio para Cabo Verde; sobre a reclamação de um 
embaixador espanhol acerca de um navio espanhol apresado na costa do Brasil; 
correspondência diplomática, expedição de aviso ao cônsul de Tânger; cartas ao 
governo do Pará; mandando procurar algumas relações de Diu e Damão acerca da 
extensão do território, comércio e população; entre outras matérias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 27. 
 

28-  ����1800, Março, 12 – 17, [Lisboa] 
ESCRITOS (5) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre a proposta do imperador de Marrocos a 
respeito do fornecimento de trigo a Portugal; as condições para comboiar com 
segurança entre o litoral português e seus domínios; despachos de consultas; 
pólvora; avisos a comandantes de fragatas; cartas aos Governos de Bahia e 
Pernambuco por conta dos impostos que se abolem e dos que se mandam criar; a 
remessa de pólvora para Moçambique pela nau da Índia; entre outras matérias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 28. 
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29-  ����1800, Março, 18 – Abril, 10, [Lisboa]  
ESCRITOS (21) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre a cobrança do serviço de cópia de 
documentos necessários ao expediente a Secretaria de Estado; a chegada de papel 
branco a ser envaido a Sociedade Real Marítima; sobre crédito para compra de 
gado; o cuidado com a peste principalmente nos navios ancorados no Algarve; 
taboado e madeiras no Arsenalda Marinha que precisam ser recolhidos; sobre o 
negócio dos gados e trigos em Marrocos e o aviso advertindo sobre a peste em 
Tânger; nomeação do gorvernador da capitania de São Paulo; e as providências 
para se aprontar o comboio dos navios que vão para o Brasil; entre outras matérias. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 29. 
 

30-  1800, Março – [ca. 1800], [Lisboa] 
ESCRITOS (8) ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], 
João Filipe da Fonseca), e AVISOS (5) ao monteiro-mor [do Reino], [conde de Castro 
Marim, D. Francisco de Melo da Cunha], ao [capitão-de-fragata] Rodrigo José 
Ferreira Lobo, ao mordomo-mor [marquês de Ponte de Lima, D. Tomás Xavier de 
Lima], ao [oficial-mor da Casa Real], morgado de Oliveira [conde de Caparica, D. 
Francisco Xavier de Meneses da Silveira e Castro], ao [cônsul britânico] João 
Hadwell Conell, do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, sobre o auxilio a prestar ao comboio marítimo vindo 
de Tanger transportando trigo e gado. 
Anexos: avisos (cópias), ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 30. 
 

31-  ����1800, Abril, 12 – Maio, [Lisboa] 
ESCRITOS (7) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre os preparativos para a saída dos comboios 
marítimos com destino a Marrocos, Angola, Cabo Verde, Índia e Brasil; a assistência 
a providenciar para as tripulações dos navios de transporte de gado que se 
encontram de quarentena; elaboração de uma colecção de volumes contendo leis, 
alvarás, resoluções de consultas e outros documentos relativos à disciplina e regime 
da Marinha, fornecidos aos tribunais da Marinha, para serem impressos; a 
duplicação dos Livros dos Assentos das Embarcações de guerra para futura 
consulta naquela Secretaria de Estado; mandato de prisão a todos os marinheiros 
que desembarcaram sem a devida licença. 
Anexos: avisos (minutas), lembretes, ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 31. 
 



INSTRUMENTO DE PESQUISA DOS DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES ÀO REINO 
 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_REINO 

 

 
Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

32-  [1800], Abril, 28 – [1800], [Lisboa]  
AVISOS (7 minutas) e OFÍCIOS (2) do [secretário de Estado dos Negócios da 
Marinha e Ultramar], D. Rodrigo de Sousa Coutinho, os sete primeiros ao 
comandante do bergantim Gaivota, Mateus Welch, Luís Pinto de Sousa, Bernardo 
Ramires Esquível, D. José Joaquim Lobo da Silveira, Antônio Maurício Mascarenhas 
Mancelos e monteiro-mor do Reino, [conde de Castro Marim, D. Francisco de Melo 
da Cunha], sobre a preparação dos navios para o comboio marítimo que segue com 
destino a Benguela; a indefinição sobre a tropa que há-de servir no Arsenal da 
Marinha; a relação de prisioneiros portugueses e franceses presentes ao Conselho 
do Almirantado e o destino que lhes foi sentenciado; o arrendamento de uma 
propriedade de casas e logradouros situados na Junqueira de que é senhoria D. Ana 
Damázia, ao oficial da Secretaria de Estado, José Manuel Plácido de Moraes; os dois 
ofícios são dirigidos ao [oficial-mor da Casa Real], morgado de Oliveira [conde de 
Caparica, D. Francisco Xavier de Meneses da Silveira e Castro], e ao [governador e 
capitão-geral dos Açores e deputado da Junta dos Três Estados], conde de Almada, 
[D. Lourenço José Boaventura de Almada], sobre o transporte e comércio de trigos 
de Tanger, e a organização dos comboios marítimos, e recomendações para evitar as 
usurpações pelos governadores dos Domínios Ultramarinos portugueses. 
Anexos: lembrete, ofício (cópia), decreto (minuta). 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 32. 
 

33-  1800, Junho, 1 – 18, [Lisboa]  
ESCRITOS (21) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre a organização do expediente daquela 
Secretaria; as despesas apresentadas pela Real Junta da Fazenda da Marinha a 
respeito dos comboios marítimos; o plano de sinais adotado pelas nações 
marítimas; criação de uma Junta de oficiais engenheiros-construtores e de Artilharia 
para examinar os planos propostos por Vicente Lunandi; as condições de recepção, 
armazenamento e conservação dos géneros transportados nos comboios marítimos; 
o pagamento dos soldos vencidos de Paulo Jorge e seus filhos; gestão do expediente 
daquela Secretaria de Estado; apresentando as respostas às questões do Conselho 
do Almirantado a respeito dos chefes de Divisão Rodrigo Pinto e Donald Campbell; 
entre outras matérias. 
Anexos: ofícios (minutas), lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 33. 
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34-  1800, Junho, 19 – [1800], [Lisboa]  
ESCRITOS (35) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre o despacho de algodão para o feitor da 
Casa da Índia; a nomeação de José Maria Dantas para o comando da Companhia 
dos guardas-marinhas; sobre a transferência dos prisioneiros transportados a bordo 
do bergantim Gaivota, para os presídios do Limoeiro e da Trafaria; sobre não se ter 
alterado a fomrma de concessão de passaportes a navios da Ásia; avisos para que 
algumas embarcações protejam o transporte de gados; a expedição de respostas à 
correspondência recebida, nomeadamente do Bispado do Funchal; os preparativos 
e fiscalização dos comboios marítimos; e um ao [oficial-maior interino da Secretaria 
de Estado da Marinha e Ultramar], Caetano José Ribeiro, o registo da 
correspondência recebida e expedida de Luís Pinto de Sousa; entre outras questões. 
Anexo: ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 34. 
 

35-  ����[post. 1800] – [ant. 1801, Janeiro]  
ESCRITOS (4) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre a prisão da francesa [Madame d’ 
Entremeuse] vinda do Rio de Janeiro; sobre a correspondência oficial a enviar ao 
vice-rei do Rio de Janeiro a respeito das visitas do ouro; a examinação dos navios 
dos comboios marítimos. 
Anexos: lembrete, folha de rosto. 
Obs.: sobre a Madame d’ Entremeuse ver pasta 1 desta caixa; os avisos já são 
passados em nome do “príncipe regente nosso senhor”. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 35.  
 

36-  ����1801, Julho, 4 – Setembro, 18, [Lisboa]  
AVISOS (16) do [secretário de Estado da Fazenda e presidente do Erário Régio], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], sobre o nascimento da infanta de Portugal, D. Isabel Maria; a nomeação de 
Pedro Folque como tenente-coronel do Real Corpo dos Engenheiros destinado a 
servir na Bahia, para estabelecer os telégrafos; o destino dado aos caixotes de livros 
remetidos à Ribeira das Naus; a averiguação das despesas no porto do Algarve pelo 
tesoureiro-mor do Erário Régio, a pedido do bispado do Algarve; relação das 
despesas da charrua Augusta vinda da capitania do Pará; conta de receita e despesa 
das Câmaras das capitanias do Brasil; a despesa feita com 114 prisioneiros 
franceses; relação das pessoas remuneradas na capitania de Minas Gerais; 
expedição de cópia de cartas régias a respeito da civilização dos índios da América; 
o pedido de concessão do montepio aos oficiais da Legião dos Voluntários Reais da 
capitania de São Paulo. 
Anexos: lembretes, ofício (cópia), ofício, decreto (cópia), relação,  
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 36. 
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37-  1801, Setembro, 9, [Lisboa] – [ant. 1806, Outubro, 27] 
ESCRITOS (7) do [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar], 
visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto Maior], ao 
[oficial-maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar], João Filipe da 
Fonseca, sobre não ser possível enviar comboio para o Mediterrâneo por não ter 
embarcações de guerra prontas e por não se ter assinado a paz com a França e não 
ter se consolidado a paz com a Espanha; sobre se pôr em conselho de guerra ao ex-
comandante da esquadra do Estreito, Antônio José Valente, por conta da perda da 
fragata Cisne em Argel e o socorro a ser dado às vitimas dos ataques feitos por 
piratas argelinos; o terceiro, ao [secretário de Estado do Reino e Mercês], visconde 
de Balsemão [Luís Pinto de Sousa Coutinho] sobre a consulta a favor de Joaquim 
José Vaz Salgado; sobre a remessa de papéis e consultas para o visconde de 
Balsemão; sobre as madeiras para movéis pedidas por D. João de Almeida; sobre 
ordens diversas, e a necessidade de refletir sobre as últimas determinações régias; e 
sobre as recomendações do cirurgião-mor para o apresto das naus. 
despachando o expediente interno daquela Secretaria de Estado. 
Anexos: ofícios. 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 37. 
 

38-  ����1801, Outubro, 5 - [1801], [Lisboa]  
AVISOS (9) do [secretário de Estado da Fazenda e presidente do Erário Régio], D. 
Rodrigo de Sousa Coutinho, ao [secretário de Estado dos Negócios da Marinha e 
Ultramar], Visconde de Anadia, [João Rodrigues de Sá e Melo Meneses e Souto 
Maior], solicitando o envio de relações exatas das dívidas ao Arsenal da Marinha, 
comunicando a suspensão dos despachos dos tribunais no dia do aniversário do 
príncipe da Beira, D. Pedro de Alcântara; solicitando relação dos discípulos da 
Academia Real da Marinha, e das contas das capitanias dos Açores e da Madeira; o 
transporte de caixotes de salitre a bordo do navio Pensamento Feliz, vindo do Ceará 
e de Pernambuco para o Museu; o envio de madeira para as obras de fortificação 
nos Açores; o pagamento do ordenado do lente João Manuel de Abreu; a ordem 
para que o Conselho Ultramarino não consulte o provimento de cargos para os 
ofícios de Justiça e Fazenda das Juntas das Fazendas do Ultramar; sobre o ofício do 
Governo de Minas Gerais para se desanexar o lugar de intendente do ouro do de 
procurador da Coroa e Fazenda; os preparativos para a saída dos comboios 
marítimos para o Porto, Vila Real de Santo Antônio, para o transporte de trigo. 
Anexos: lembretes, carta (cópia). 
AHU_CU_Reino, Cx. 417, pasta 38. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 427 (1821-1833) 
11 pastas descritas. 
Assuntos: militares, perdão de militares; degredados para o ultramar, pólvora; Arsenal do 
Exército; militares que ficaram no Brasil; documentação dos secretários de “sua Majestade 
Fidelíssima, o duque de Bragança”, D. Pedro [regente em nome da rainha D. Maria II] acerca 
das tropas anti-miguelistas e do seu governo a partir da cidade do Porto. 
 

1-  1821, Fevereiro-Julho, [Lisboa] 
AVISOS (46) de Antônio Teixeira Rebelo ao [secretário da Regência do Reino na 
repartição da Marinha], Francisco Maximiliano de Sousa, sobre requerimentos de 
comandantes, as obras na Torre Velha; a nomeação do governador da praça de São 
João da vila nova de Portimão; sobre a proposta do capitão João Crisóstomo do 
Couto e Melo de promover vários indivíduos para ajudantes de escola de diversos 
corpos; a nomeação de soldados da brigada real da marinha para alferes anexos ao 
estado-maior do exército; o perdão de militares presos; promoção de militares; o 
envio de armas e munições para a ilha de São Miguel; o envio de medicamentos 
para a Marinha de guerra nacional; sobre o envio de pólvora para o Pará; o 
armamento de navios; entre outros assuntos relacionados com oficiais da marinha 
e aprontamento de navios. 
Anexo: requerimentos, listas, recibos, mapas, ofícios (cópias). 
AHU_CU_Reino, Cx. 427, pasta 1. 
 

2-  1821, Julho a Setembro, Queluz 
OFÍCIOS e PORTARIAS (56) do [secretário da Guerra] Antônio Teixeira Rebelo (a 
partir de julho) ao secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, 
Joaquim José Monteiro Torres, sobre o pagamento de oficiais militares reformados; 
nomeação de militares; comutação de penas de degredados ao ultramar; o envio de 
pólvora e outros gêneros para o almoxarife dos armazéns da Marinha, Vicente 
Ferreira Duarte; sobre a guarda da marinha poder fornecer guarda para o Arsenal 
da Marinha; a prisão de desertores; sobre as peças de bronze que o arsenal do 
exército deve liberar para o almoxarife da marinha; requerimentos de militares da 
brigada Real da Marinha pedindo passagem para outros regimentos ou promoção; 
o envio de gêneros para a Ilha da Madeira. 
Anexo: portarias (cópias), relações. 
AHU_CU_Reino, Cx. 427, pasta 2. 
 

3-  1821, Agosto, 25, Tomar 
OFÍCIO do tenente-coronel comandante José da Rosa e Sousa ao Manuel de Brito 
Mozinho, remetendo o requerimento do cadete Pedro de Brito Rebelo. 
AHU_CU_Reino, Cx. 427, pasta 3. 
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4-  1821, Setembro, 4, Queluz 
PORTARIA do [secretário da Fazenda ?], Francisco Duarte Coelho ao secretário da 
Guerra, remetendo o ofício da Junta da Fazenda da Ilha Terceira sobre a redução 
da tropa da dita ilha. 
AHU_CU_Reino, Cx. 427, pasta 4. 
 

5-  1821, Setembro-Outubro, Queluz 
PORTARIAS (25) do [secretário da Guerra ?], Manuel Inácio Martins Pamplona 
Corte Real à Secretaria de estado da Marinha e Ultramar, determinando que a 
brigada real da marinha assista a parada de 15 de Setembro; sobre a entrega de 
munição do Arsenal do Exército ao almoxarife dos Armazéns da Marinha; a 
condecoração de militares; o retorno do de Antônio Manuel José ao regimento de 
Infantaria ao qual pertence; informando requerimentos de militares vindos do 
Brasil que pedem nomeação no Reino em regimentos ou na marinha [entre eles 
João de Carvalho da Silveira, José Joaquim Alves] e requerimentos de militares que 
continuaram no Brasil; o fornecimento de gêneros para o embarque de militares; o 
envio de regimentos para o Rio de Janeiro; a transferência de militares da Marinha 
para regimentos de infantaria; e informando requerimentos de militares da 
Marinha com pedidos de nomeação, promoção ou transferência. 
Anexo: requerimentos, portarias (cópias), lembretes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 427, pasta 5. 
 

6-  1821, Outubro-Dezembro, Queluz 
PORTARIAS (53) do [secretário da Guerra], Cândido José Xavier ao secretário de 
Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, [Joaquim José Monteiro Torres], 
sobre os oficiais dos batalhões expedicionários; mandando passar ordem ao 
inspetor das obras militares para entregar ao major Martinho José de Perné os 
utensílios necessários para a tropa; sobre a ordem para se fazer conselho de guerra 
ao governador do Porto Santo; a representação do brigadeiro encarregado do 
comando da força armada da capital, explicando o motivo da não apresentação do 
destacamento da Brigada da Marinha; sobre o envio de utensílios do Arsenal do 
Exército para guarnição de navios da marinha; o aquartelamento no depósito da 
Estrela do destacamento que guarnece o brigue General Silveira; a transferência de 
soldados da Brigada da Marinha para Regimentos de Infantaria; sobre as 
desordens praticadas pelos soldados da Brigada Real da Marinha; a nomeação de 
cirurgião-mor para a Brigada; a remessa de requerimentos de oficiais da Brigada 
da Marinha para serem informados e resolvidos. 
Anexo: portarias (cópias), lembretes, ofícios (cópias), requerimentos.  
AHU_CU_Reino, Cx. 427, pasta 6. 
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7-  1821, Novembro, 10, Queluz 
PORTARIA do secretário dos Negócios Estrangeiros, Silvestre Pinheiro Ferreira, ao 
secretário de Estado dos Negócios da Marinha e Ultramar, [Joaquim José Monteiro 
Torres], sobre a ordem para que o oficial da secretaria da Marinha, Jacob Frederico 
Torlade Ferreira de Azambuja, nomeado para ser o encarregado dos negócios 
políticos e comerciais de Portugal em Estocolmo seja considerado em comissão 
enquanto durar a dita nomeação. 
AHU_CU_Reino, Cx. 427, pasta 7. 
 

8-  1826, Abril, [Lisboa] 
RELAÇÃO do dinheiro recebido em Abril dos emolumentos da Secretaria de 
estado da Marinha e Ultramar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 427, pasta 8. 
 

9-  1832, Novembro - 1833, Março, Porto. 
OFÍCIOS (27) do [secretário da Guerra do regente duque de Bragança, D. Pedro], 
Agostinho José Freire, do [secretário dos Negócios Eclesiásticos e Justiça ?], 
Joaquim Antônio de Magalhães e do [secretário dos Negócios Estrangeiros], 
marquês de Loulé, [D. Nuno José Severo de Mendonça] ao [secretário de Estado da 
Marinha e interino do Reino, do regente, duque de Bragança, D. Pedro], Bernardo 
de Sá Nogueira, sobre a ordem para que os cirurgiões se apresentem à comissão de 
apuramento dos contratos e patentes dos oficiais estrangeiros; sobre a ordem para 
os praças da Brigada Real serem recebidos no corpo de artífices; a dispensa de 
soldados; a deserção de marinheiros; a busca de marinheiros fugidos pelos juízes 
do Crime do Porto e a prisão de homens ou rapazes robustos para servirem no 
mar; desordens praticadas pela guarnição da Bateria da Vitória; sobre o 
posicionamento dos navios ingleses surtos no Douro que atrapalham o poder de 
fogo dos navios liberais; sobre o recrutamento para os batalhões do exército liberal; 
a correspondência com cônsules ingleses e franceses, a movimentação de navios e 
o aprontamento deles. 
Anexo: ofícios (cópias), portaria (cópia), requerimentos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 427, pasta 9. 
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10-  1833, Março-Abril, [Porto] 
OFÍCIOS (4) do [secretário da Guerra do regente duque de Bragança, D. Pedro] 
Agostinho José Freire, do [secretário dos Negócios Eclesiásticos e Justiça ?], 
Joaquim Antônio de Magalhães e do [secretário dos Negócios Estrangeiros], 
marquês de Loulé, [D. Nuno José Severo de Mendonça] ao [secretário de Estado da 
Marinha], José da Silva Carvalho, sobre o decreto de nomeação do dito secretário 
pelo do regente duque de Bragança, D. Pedro; a correspondência do vice-almirante 
Sartorius e as autoridades espanholas no porto de Vigo; a movimentação de 
navios; o requerimento de militares que pedem transferência para a Brigada da 
Marinha; a ordem para que a Corte e tribunais tomem luto pelo falecimento da 
princesa do Brasil, D. Paula Mariana, irmã da rainha D. Maria II. 
Anexo: decreto (cópia), ofícios (cópias).  
AHU_CU_Reino, Cx. 427, pasta 10. 
 

11-  1833, Abril-Julho, [Porto] 
OFÍCIOS (40) do [secretário do Reino ?], Cândido José Xavier, do [secretário da 
Guerra do regente duque de Bragança, D. Pedro] Agostinho José Freire, [do 
tribunal do Tesouro Público], José da Silva Carvalho, ao [secretário da Marinha], 
marquês de Loulé, [D. Nuno José Severo de Mendonça], sobre sua nomeação como 
secretário interino da Marinha; sobre a nomeação do encarregado da Polícia; a 
transferência do tenente de Artilharia, Francisco Gomes para a Brigada Real da 
Marinha; a passagem do guarda-marinha Antônio de Melo Breyner para alferes de 
cavalaria; o pagamento de oficiais por parte do recebedor geral dos Açores; sobre a 
melhor forma de cumprir as ordens do regente, duque de Bragança, D. Pedro que 
tramitam em diversas secretarias; sobre a relação de presos condenados ao 
degredo no ultramar que se encontram nos presídios de Lisboa e que podem ser 
libertados e conduzidos a cidade do Porto; o encaminhamento de tropas; as 
instruções militares para o duque da Terceira, entre outros assuntos relacionados 
com o governo do regente duque de Bragança, D. Pedro a partir da cidade do 
Porto. 
Anexos: decreto (cópia), requerimentos, ofícios (cópias), carta régia (cópia); Obs.: 
ministros do duque de Bragança, o regente D. Pedro. Também é tratado por Sua 
Majestade Fidelíssima, apesar de ter abdicado em favor de sua filha D. Maria, 
posteriormente D. Maria II. 
AHU_CU_Reino, Cx. 427, pasta 11. 
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AHU_CU_Reino 
Reino caixa 439 (1798-1831) 
17 pastas descritas. 
Assuntos: ultramar; pedidos diversos; ida da Corte para o Brasil; cativos de Argel; 
vencimentos dos oficiais, militares e criados que serviam a família Real no Brasil e que 
retornaram ao Reino; sobre assentamento de militares, pagamentos de soldos, compra de 
munições à Inglaterra, gêneros necessários para se aprontarem navios; transporte de pessoas 
ao Rio de Janeiro; nomeações de secretários. 
 

1-  1798-1833 
RELAÇÕES de documentos para consulta sobre pedido de patentes, pessoas que 
requeriam governos no ultramar; ofícios de governadores ultramarinos; processos 
de militares.  
Anexo: extratos de consultas, informações, índices, lembretes, ordens de serviço. 
AHU_CU_Reino, Cx. 439, pasta 1. 
 

2-  1805-1807 
LISTA dos papéis registrados na secretaria do Conselho Ultramarino referentes à 
cartas patentes de vice-reis e governadores, requerimentos de partes, à alvarás de 
ofícios, padrão de juros, entre outras matérias da competência do dito conselho. 
AHU_CU_Reino, Cx. 439, pasta 2. 
 

3-  1807, Outubro, [Lisboa] 
RELAÇÃO dos despachos dados pela Secretaria de estado da Marinha e Ultramar 
no mês de Outubro de 1807, antes da partida da Corte para o Rio de Janeiro. 
AHU_CU_Reino, Cx. 439, pasta 3. 
 

4-  1807-1810 
LISTA das consultas resolvidas entre 1807 e 1810 constando o nome dos 
requerentes. 
AHU_CU_Reino, Cx. 439, pasta 4. 
 

5-  [post. 1807] 
LISTA feita pelo oficial-maior da secretaria do Conselho Ultramarino, Mateus 
Rodrigues Viana, dos livros de registro nº 1, 52 e 19 do Conselho Ultramarino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 439, pasta 5. 
 

6-  1812 
RELAÇÕES dos decretos e avisos de 1812, ordenando o regozijo público pelo 
nascimento de um filho do infante de Espanha; convidando os empregados do 
Conselho Ultramarino a contribuírem par o resgate dos cativos de Argel; 
remetendo portaria para que o conselheiro D. Fernando Antônio de Noronha sirva 
de deputado da Junta dos Três Estados. 
AHU_CU_Reino, Cx. 439, pasta 6. 
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7-  1816-1820 
LISTA dos nomes, empregos e vencimentos dos oficiais, militares e criados que 
serviam a família Real no Brasil e acompanharam-na de volta a Portugal. 
AHU_CU_Reino, Cx. 439, pasta 7. 
 

8-  [1816-1829] 
RELAÇÕES de decretos, avisos, consultas do Conselho da Marinha e lembretes, 
sobre assentamento de militares, pagamentos de soldos, compra de munições à 
Inglaterra, gêneros necessários para se aprontarem navios; transporte de pessoas 
ao Rio de Janeiro; nomeações de secretários; entre outros questões 
administratrivas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 439, pasta 8. 
 

9-  1821, Setembro, [Lisboa] 
RELAÇÕES dos oficiais da armada, brigada da Marinha, empregados da saúde, 
Fazenda, magistrados, eclesiásticos e mulheres que retornaram do Brasil por causa 
da ordem de 2 de Setembro de 1821; e lista dos vencimentos dos oficiais do exército 
e dos empregados civis. 
AHU_CU_Reino, Cx. 439, pasta 9. 
 

10-  1821 
OFÍCIOS, extratos de decretos, mandados, declarações e outros papéis que vieram 
do Rio de Janeiro junto com a família real, tratando das pessoas que retornaram 
junto com o rei D. João VI. 
AHU_CU_Reino, Cx. 439, pasta 10. 
 

11-  1821 
RELAÇÕES dos indivíduos que vieram do Rio de Janeiro com o rei D. João VI e 
que deveriam ficar empregados no Reino. 
AHU_CU_Reino, Cx. 439, pasta 11. 
 

12-  1823 
RELAÇÃO das consultas [do Conselho Ultramarino] resolvidas em 1823. 
AHU_CU_Reino, Cx. 439, pasta 12. 
 

13-  1823 
LISTA de requerimentos de indivíduos que pedem postos militares, empregos na 
Alfândega e Justiça no Brasil e Macau e outros pontos do ultramar. 
AHU_CU_Reino, Cx. 439, pasta 13. 
 

14-  1826 
RELAÇÃO das pessoas que obtiveram licença para viajar para fora do Reino 
[Brasil, França, Inglaterra]. 
AHU_CU_Reino, Cx. 439, pasta 14. 
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Heloísa Liberalli Bellotto 

Érika S. de Almeida C. Dias 
Tiago C. P. Reis Miranda 

Patrícia A. R. de A. Alves 
Marta Páscoa 

15-  1826-1828 
RELAÇÕES de decretos, avisos, consultas e lembretes referentes à regência por 
causa da moléstia de D. João VI; a promoção dos oficiais de Angola; as despesas do 
Conselho Ultramarino; confirmações de patentes; a administração da justiça na 
Índia, entre outros assuntos. 
AHU_CU_Reino, Cx. 439, pasta 15. 
 

16-  1828-1830 
INFORMAÇÕES que sobem ao [ministro assistente ao Despacho], duque de 
Cadaval, [D. Nuno Caetano Álvares Pereira de Melo], sobre requerimentos de 
oficiais da Armada Real; papéis enviados pelo contador da Marinha, pelo inspetor 
do Arsenal, pelo governador dos Açores, major general, acerca de requerimentos 
de presos, de oficiais e de empregados da Marinha. 
Anexo: relações, extratos de consultas. 
AHU_CU_Reino, Cx. 439, pasta 16. 
 

17-  1831 
RELAÇÕES numeradas de 1 a 45 de despachos dados a requerimentos, e de 
decretos passados aos pedidos de civis e de militares, constando o nome do 
requerente e o encaminhamento dado ao pedido. 
AHU_CU_Reino, Cx. 439, pasta 17. 
 

 
 
 


