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Este catálogo parcial resulta do projecto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia 
PTDC/HIS-HEC/111715/2009 “África Atlântica: da documentação ao conhecimento, sécs. XVII-
XIX”, no qual participou o Arquivo Histórico da Guiné-Bissau - INEP. Da série de documentos 
avulsos da Guiné do fundo de arquivo do Conselho Ultramarino, ficam por descrever e organizar 
os documentos datados entre 1782 e 1833. 
 
 

 
ORGANIZAÇÃO 

 

 
DESIGNAÇÃO 

 
CÓDIGO / COTA 

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

Série: GUINÉ 049 
Caixa: 1 – 26 Cx. 

Documentos: 1 a 2086 D. 
Datas Extremas: 1614 – 1834  

 
COTA: 

 

  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 

 
 

 
 

INVENTÁRIO 
 

UNIDADE DE INSTALAÇÃO 
 

CAIXA DATAS EXTREMAS DOCUMENTOS DOC. / CX. 
1 1614 – 1657 1 – 92 92 

2 1659 – 1687 93 – 185 93 

3 1688 – 1710 186 – 275 90 

4 1712 – 1726 276 – 394 119 

5 1727 – 1734 395 – 501 107 

6 1735 – 1743 502 – 603 102 

7 1744 – 1752 604 – 688 85 

8 1753 – 1763 689 – 772 84 

9 1764 – 1775, Jun 773 – 859 87 

10 1775, Jul – 1777, Ago 860 – 929 70 

11 1777, Set – 1781 930 – 975 46 

12 1782 -  976 -   
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Descreveram-se os documentos assinalados a amarelo. Os documentos datados entre 1782 e 1786 

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

 
CAIXA 

 
DATAS EXTREMAS DOCUMENTOS 

1. 1614 – 1655 1 – 76 
2. 1656 – 1678 1 – 74 
3. 1681 – 1695 1 – 103 
4. 1696 – 1720 1 – 111 
5. 1721 – 1732 1 – 120 
6. 1732 – 1739 1 – 124 
7. 1740 – 1749 1 – 90 
8. 1750 – 1753 1 – 73 
9. 1754 – 1769 1 – 78 

10. 1770 – 1775 1 – 44 
11. 1776 – 1778 1 – 64 
12. 1780 – 1781 1 – 28 
13. 1782 – 1786 1 – 54 
14. 1787 – 1793 1 – 64 
15. 1794 – 1799 1 – 70 
16. 1780 – 1803 1 – 92 
17. 1803 – 1804 1 – 84 
18. 1805 – 1806 1 – 82 
19. 1807 – 1809 1 – 79 
20. 1810 – 1811 1 – 69 
21. 1812 – 1816 1 – 62 
22. 1817 – 1825 1 – 106 
23. 1826 – 1829 1 – 117 
24. 1830 – 1834 1 – 111 
25 s/d 1 – 78 
26. 1770 – 1829 

PASSAPORTES 
1 – 33 
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1  1614, Dezembro, 29, Ribeira Grande 
REGIMENTO dado pelo governador, capitão-geral e provedor da Fazenda Real das ilhas de Cabo Verde e 
distrito da Guiné, Nicolau de Castilho, a João Tavares de Sousa, provendo-o na capitania de Infantaria do 
porto de Cacheu e seu distrito, bem como de feitor e recebedor da Fazenda Real no Rio de São Domingos. 
Obs.: publ. no “Boletim” do AHC, 1950, vol. I, n.º 26, p. 203. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 1. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 1. 
 

 

2  1616, Abril, 18, Cacheu 
CARTA do capitão de Cacheu, Baltasar Pereira de Castelo Branco, ao rei [D. Filipe II] sobre a sua chegada 
ao porto de Nossa Senhora do Vencimento; o destino que tiveram os dois navios mandados dali ao Reino; as 
debilidades e necessidades da fortaleza de Cacheu; as exigências do governador e capitão-general de Cabo 
Verde, [Nicolau de Castilho], para que faça traslados dos despachos feitos com o ouvidor e das avenças 
trazidas da Casa da Índia, bem como a divisão do pagamento dos direitos das naus e à obrigação de 
pagamento de fianças no porto de Cacheu. 
Obs.: doc. restaurado; publ. no “Boletim” do AHC, 1950, vol. I, n.º 27, p. 206. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 2. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 2. 
 

 

3  1617, Abril, 6, Cacheu 
CARTA do feitor de Cacheu, Baltasar Pereira de Castelo Branco, ao contratador do contrato de Cabo Verde, 
António Fernandes de Elvas, sobre o contrato de Cabo Verde e trato da Guiné, da conveniência do feitor de 
Cacheu ser também o capitão, o despacho das naus para as Índias de [Castela], as ilhas Canárias e para a 
ilha de Santiago em 1616 e 1617, as relações com os reis locais, tomada de posse de António de Noronha no 
ofício de escrivão da Feitoria de [Cacheu] e procurador do contratador em contraposição com Manuel da 
Costa que já servia este lugar por procuração do dito contratador, alegando ser alvo de perseguição por parte 
do governador e capitão-general de Cabo Verde, [Nicolau de Castilho] e também por parte do clero cabo-
verdiano, com ameaças de excomunhão por negar pagar-lhes metade do que cada nau de registo render. 
Obs.: m. est.  
AHU-Cabo Verde, cx. 1, doc. 83. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 3. 
 

 

4  1622, Março, 4, Lisboa 
TRASLADO em pública forma da condição 24 do contrato de [Cabo Verde] passado pelo tabelião Bartolomeu 
Bernardes requerido pelo contratador António Fernandes de Elvas sobre poder mandar nos navios do 
contrato os feitores e oficiais da Guiné, Cabo Verde e Índias, e as pessoas que lhe parecer sem ser 
necessário dar fiança, desde que não sejam ingleses, franceses ou dos rebeldes, nem quaisquer outros 
estrangeiros, exceto se aprovados pelo Conselho da Fazenda.  
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 3. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 4. 
 

 

5  1622, Junho, 12, Cacheu 
CARTA do capitão e feitor dos Rios da Guiné, Francisco de Távora, ao rei [D. Filipe III] em resposta à ordem 
régia para tirar informação se António de Proença, que serviu de feitor do contrato de Cabo Verde, fez queixa 
ao governador e capitão-general de Cabo Verde contra os moradores de Cacheu que não o respeitavam, 
nem obedeciam, usurpavam os direitos da Fazenda Real, tinham trato na costa com os estrangeiros do norte 
e cometiam outros excessos a que não podia acudir por estarem aqueles moradores unidos contra ele, pelo 
que envia treslado do auto de testemunhas.  
Obs.: m. est.; publ. no “Boletim” do AHC, 1950, vol. I, n.º 28, p. 209 e n.º 29, p. 210-211; anexo: auto 
(traslado). 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 4. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 5. 
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6  [post. 1625, Junho, 18] 
REQUERIMENTO do nomeado capitão e feitor de Cacheu, Francisco Sodré Pereira, ao rei [D. Filipe III] 
solicitando ordem para se aviar das coisas mencionadas no memória que remeteu ao Conselho da Fazenda 
e embarcar para a Guiné, no navio de Gaspar André que ia para aqueles rios, e provisão para que a sua 
ajuda de custo e o frete do dito navio sejam pagos em Cacheu, porque a artilharia, munições, pólvora, 
soldados, mestres de taipas, serradores, telha e outras coisas necessárias à construção de casa-forte 
existem nos armazéns, bem como vinho para pacificação dos negros da terra e assim garantir o rendimento 
do contrato para a Fazenda Real.  
Obs.: publ. no “Boletim” do AHC, 1950, vol. I, n.º 30, p. 222. Anexo: memória e carta régia (cópia de capítulo). 
AHU-Guiné, cx. 1, docs. 6, 5 e 7. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 6. 
 

 

7  1625, Novembro, 5, Lisboa 
RELATÓRIO da conta de Baltasar Pereira de Castelo Branco que serviu de capitão e feitor de Cacheu, no 
Rio de São Domingos, de Junho de 1615 até Abril de 1619. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 8. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 7. 
 

 

8  1626, Dezembro, 4, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) de [D. Filipe III] ao [vedor da Fazenda Real], Luís da Silva, sobre a 
aprovação da consulta do Conselho da Fazenda acerca dos avisos que enviou o capitão e feitor de Cacheu, 
Francisco Sodré Pereira, e ordenando o envio da cópia do regimento que lhe foi dado, que arrecade todos os 
direitos pertencentes à Fazenda Real, que envie cada ano uma relação do que cobrou dos navios e as 
fazendas que levavam bem como dos seus mestres e donos e dos despachos que deu, desde que começou 
a servir, que avise o fundamento porque deixou o povo de pagar os direitos das fazendas do Rio Nuno, e que 
tenha livro de receita e despesa. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 9. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 8. 
 

 

9  [ca. 1630, Lisboa]  
REQUERIMENTO do contratador de Cabo Verde, André da Fonseca, ao rei [D. Filipe III] solicitando que o 
Conselho da Fazenda mande que o contador nomeado para tomar as contas do seu contrato, Luís de 
Padilha de Miranda, leve em conta as avenças que despachou o capitão e feitor de Cacheu, Francisco Sodré 
Pereira, quando já corria o seu contrato e pertencerem-lhe esses direitos, e assim não ser executado pelo 
que não deve, além de se aguardar os galeões da prata que trazem o rendimento do seu contrato e a entrega 
que fez na ribeira das naus de duas naus de mastros e materiais, assim como o prejuízo que lhe tem 
causado o governador e capitão-general de Cabo Verde, João Pereira Corte Real, em não o deixar 
administrar livremente o seu contrato nem deixar vir o rendimento dele. 
Obs.: m. est. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 10. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 9. 
 

 

10  [ant. 1632, Março, 13, Lisboa] 
REQUERIMENTO do cosmógrafo Miguel Albernaz ao rei [D. Filipe III] solicitando a mercê anual de três 
moios de trigo, uma tença e ajuda de custo para a embarcação que levará para ir descobrir portos na Guiné 
e, caso morra neste serviço, possa testar a tença a seus filhos.  
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 11. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 10. 
 

 

11  1634, Novembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre requerimento de Manuel Ferreira de Brito, 
nomeado capitão e feitor de Cacheu, em que pede embarcação, mantimentos para si e sua família, e 
munições para esta praça, como tivera o seu antecessor, Francisco Sodré Pereira.  
Anexo: provisão (cópia) e informação. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 13. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 11. 
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12  1635, Março, 28 Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre requerimento de Manuel de Sousa Pinto 
solicitando nomeação no ofício de escrivão da Fazenda de Cacheu, por três anos, visto já ter servido em 
Ceuta e nas armadas do Reino.  
Anexo: requerimento, auto de testemunhas, carta. 
AHU-Guiné, cx. 1, docs. 15 e 14. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 12. 
 

 

13  [ant. 1635, Abril, 23, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Luísa Pinta, viúva de Manuel Ferreira de Brito, ao rei [D. Filipe III] solicitando que a 
mercê feita ao seu marido que fora nomeado capitão e feitor da fortaleza de Cacheu e gastara tudo para 
seguir viagem mas falecera com um filho e cunhado na viagem de ida, seja dada para casamento a uma das 
suas quatro filhas visto estar com dívidas e sem sustento para si e suas filhas.  
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 16. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 13. 
 

 

14  1635, Julho, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o requerimento de Gaspar Teles solicitando 
licença para ir no patacho Santo António resgatar escravos à Guiné e levá-los às Índias com benefício da 
Fazenda Real. 
Anexo: requerimento 
AHU-Guiné, cx. 1, docs. 18 e 17. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 14. 
 

 

15  [ant. 1635, Setembro, 24, Santiago] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real da ilha de Santiago de Cabo Verde, capitão 
Dinis Eanes da Fonseca, ao rei [D. Filipe III] solicitando pagamento pelas diligências dele e dos capitães 
Domingos Lobo Reimão, Francisco Pereira, que morreu de peçonha, Paulo Barradas da Silva, o feitor e 
recebedor da Fazenda Real Paulo Gomes e o escrivão João Correia da Silva, para prender e sequestro dos 
bens de Álvaro Gonçalves, francês, morador em Cacheu, onde tinha fazendas e trato com os holandeses, 
ingleses e franceses, em cumprimento das ordens do governador de Santiago, Frei Cristóvão Cabral, até que 
lhe fora comunicada a anulação da ordem de prisão e de embargo, devido ao perdão concedido ao foragido.  
Obs.: m. est.; anexo certidões. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 20 e 12. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 15. 
 

 

16  1635, Setembro, 25, Lisboa 
DECRETO da regente, duquesa de Mântua, Margarida de Sabóia, ordenando ao Conselho da Fazenda 
tomar informação sobre quem está provido na capitania de Cacheu e com que ordem, e se proponham 
pessoas para esta capitania. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 19. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 16. 
 

 

17  1635, Dezembro, 19, Lisboa 
DECRETO da regente, duquesa de Mântua, Margarida de Sabóia, ordenando ao Conselho da Fazenda, que 
um dos seus ministros averigue as condições em que o governador e capitão-general de Cabo Verde proveu 
o francês Álvaro Gonçalves como capitão de Cacheu, e assim as acusações que o levaram à prisão, assim 
como quem poderá ser encarregue do porto de Cacheu. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 21. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 17. 
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18  1638, Agosto, 16, Lisboa 
PORTARIA do [secretário de estado] Francisco de Lucena ordenando o registo da carta patente de capitão e 
feitor de Cacheu dada a Gonçalo de Gamboa de Ayala, paga a meia anata de suprimento por lapso de 
tempo.  
Obs.: m. est. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 22. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 18. 
 

 

19  1641, Maio, 8, Ribeira Grande 
INSTRUMENTO EM PÚBLICA FORMA (traslado) passado pelo escrivão Atanásio da Fonseca, sobre um 
auto de depósito feito em Cacheu acerca das fazendas que se tomaram de alguns navios de registo 
espanhóis. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 7.  
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 19. 
 

 

20  1641, Maio, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor de Cacheu, Luís de Magalhães, ao rei [D. João IV] sobre o cumprimento das ordens 
do governador e capitão-general de Cabo Verde, Jerónimo Cavalcanti de Albuquerque, para que se fizesse 
auto de juramento e aclamação de D. João IV na capitania de Cacheu e povoações dos rios da Guiné, em 
Bissau, Guinala do Rio Grande, Cacheu e Geba e as pazes com os reis e fidalgos circunvizinhos. 
Conveniência dos moradores de Geba e mais rios da Guiné passarem para Cacheu devido ao impedimento 
do comércio com os castelhanos, de escravos, cera e marfim, para as Índias e Canárias, e estarem sem 
assistência religiosa, em prejuízo da religião e da fazenda real; bom estado da fortificação para a defesa por 
terra ou mar, da artilharia e da milícia, tudo à custa da sua fazenda ou por empréstimos. 
Anexo: cartas, regimento e autos de aclamação (traslados). 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 23. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 20. 
 

 

21  1641, Outubro, 19, Lisboa 
ESCRITO do [escrivão do Conselho da Fazenda] Afonso de Barros Caminha ao [ex-governador e capitão-
general de Cabo Verde], João Pereira Corte Real para informar sobre a possibilidade de um navio de 
trezentas toneladas entrar no porto de Cacheu para levar o capitão e coisas para o seu socorro.  
Obs.: m. est.; anexo: informação e carta. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 24. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 21. 
 

 

22  1641, Dezembro, 5, Cacheu 
CARTA do capitão-mor de Cacheu, Luís de Magalhães, ao rei [D. João IV] sobre o rei de Castela pretender 
negros da Guiné para as Índias e enviar navio de Sevilha à Serra Leoa; solicitando que os navios que fossem 
ao Brasil, Maranhão e Rio de Janeiro passassem por Cacheu para comerciar e assim suprirem as 
necessidades destes moradores, o descontentamento dos negros e aumentar a capacidade da praça contra 
os navios de Castela; acusando o governador e capitão-general de Cabo Verde, Jerónimo Cavalcanti de 
Albuquerque, de se ter aproveitado da fome sentida em Cacheu para aumentar os preços dos mantimentos, 
não dando licença aos mercadores que ali queriam ir e querendo que o capitão só desse despacho aos 
navios que fossem a Santiago, prejudicando os direitos reais; pedindo ainda que o informem sobre quanto 
deve pagar cada negro, quando termina o contrato do contratador Gaspar da Costa e o envio de sucessor 
para o seu cargo; bom desempenho do cónego e vigário visitador destes distritos João de Almeida. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 25. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 22. 
 

 

23  1643, Julho, 7, Lisboa 
DECRETO (cópia) do rei D. João IV ao Conselho da Fazenda para que, da letra que viera de Cabo Verde, 
mandasse pagar o que montasse à folha da galé.  
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 23. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 23. 
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24  1643, Dezembro, 14, Lisboa 
DECRETO do rei D. João IV ordenando ao Conselho Ultramarino consultar todas as informações existentes 
sobre a fortificação da praça de Cacheu, nomeadamente os apontamentos do capitão de Cacheu, Gonçalo 
de Gamboa de Ayala, as informações dos ex-governadores de Cabo Verde, Jorge de Castilho e João Pereira 
Corte Real, e de outras pessoas que tivessem estado nos Rios da Guiné.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 34-36; anexo: relação, pareceres, cartas, 
escrito, consultas. 
AHU-Guiné, cx. 1, docs. 28, 29, 27. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 24. 
 

 

25  1643 
ESCRITO de Francisco Ferreira de Andrada, ao [secretário do Conselho Ultramarino], Afonso de Barros 
Caminha sobre o valor da barafula [moeda usada em Cabo Verde e Guiné] e equivalência com a moeda do 
Reino. 
Obs.: m. est. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 30. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 25. 
 

 

26  1644, Fevereiro, 10, Lisboa 
ALVARÁ (cópia) do rei D. João IV ordenando que o pagamento dos direitos dos escravos de Cacheu fossem 
pagos na Feitoria de Cacheu, em detrimento da ilha de Santiago, a fim de incrementar o comércio de 
escravos com o Brasil. 
Anexo: alvará (cópia).  
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 28-A e 36-A. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 26. 
 

 

27  1644, Fevereiro, 17, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre o socorro a enviar à praça de 
Cacheu, por ser local cobiçado pelos castelhanos devido à existência de escravos e pelo perigo do contacto 
dos moradores da Guiné com os castelhanos levar à perda da praça. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 70. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 31. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 27. 
 

 

28  1644, Junho, 5, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a existência de uma verba na Alfândega da 
cidade do Porto que poderia ser aplicada ao socorro do Cacheu ou do Maranhão. 
Anexo: consulta (minuta). 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 33. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 28. 
 

 

29  1644, Julho, 30, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei D. João IV a Paulo Barradas da Silva ordenando que fosse a Santiago de Cabo 
Verde e a Cacheu fazer arrecadação e execução do dinheiro destinado às obras da Sé de Santiago, a fiança 
de uma nau holandesa que levou escravos para a Bahia e os levou a Pernambuco, as fazendas dos 
castelhanos, as barafulas reduzidas a dinheiro e o cunho da moeda, e de tudo se aplicasse na construção da 
fortaleza de Calaca e outras, e de Lisboa se enviariam os materiais necessários à dita construção, tendo sido 
encarregado desta construção Gonçalo de Gamboa de Ayala, que vai nomeado como capitão e feitor da 
praça de Cacheu, a quem sucederá neste cargo por patente que já tem.  
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 34. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 29. 
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30  [ant. 1644, Setembro, 6, Lisboa] 
RELAÇÃO de degredados da galé para Cacheu, com suas profissões, crimes e penas, pedidos por Gonçalo 
de Gamboa de Ayala que vai por capitão e feitor de Cacheu, para os levar consigo para as obras da 
fortificação. 
Obs: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 118, em acréscimo à consulta de 1644, agosto, 27, 
registada no mesmo livro fl. 114v. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 35. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 30. 
 

 

31  1644, Outubro, 6, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Gonçalo de Gamboa de 
Ayala, nomeado para capitão de Cacheu, solicitando autorização para levar presentes para os reis daquelas 
partes em nome do rei de Portugal, como era costume, e pipas de vinho, e ordem para que na Feitoria de 
Cacheu lhe deem algodão e 187 cruzados cada ano para estabelecer amizades e propiciar o comércio 
naqueles portos. 
Obs. m. est.; anexo: requerimento, despacho de notificação e lembrete. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 38, cx. 2, doc. 70. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 31. 
 

 

32  1644, Outubro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a assinatura real das cartas enviadas a 
algumas pessoas principais de Cacheu, Geba, Gâmbia e outras povoações, e as cartas que deviam ser 
escritas aos reis vizinhos em agradecimento pelos atos da sua aclamação, conforme sugeriu no seu 
requerimento o capitão de Cacheu Gonçalo de Gamboa de Ayala. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimento  
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 39. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 32. 
 

 

33  1644, Outubro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Sebastião de Araújo 
solicitando provisão para, em navio que fretou, levar mercadorias necessárias ao resgate de escravos em 
Cacheu, e dali levar os escravos à Bahia sem embargos, à semelhança da licença passada a Marcos 
Gomes, em 1642. 
Anexo: requerimento 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 40. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 33. 
 

 

34  1644, Novembro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a recolha da resolução que manda que os 
direitos dos navios de escravos da Guiné, levados ao Brasil, fossem pagos em Cacheu, dada em consulta do 
mesmo Conselho acerca do requerimento do capitão Fernão Lopes de Mesquita e mais moradores de 
Cacheu e Rios da Guiné em que solicitavam levar negros para a Bahia e Rio de Janeiro, pagando os direitos 
em Cacheu e não em Santiago de Cabo Verde.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 146v-147; anexo: consultas, minuta de parecer e 
cópia de alvará. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 40, 37 e 41. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 34. 
 

 

35  1644, Novembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do capitão Gonçalo de Gamboa 
de Ayala, solicitando o soldo de capitão de infantaria de mar e guerra que recebia no Reino, visto ir para 
Cacheu fazer uma fortaleza e levar consigo infantaria alferes e mais oficiais. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 42. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 35. 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE GUINÉ 
AHU_CU_049 

 

PÁG. - 10 / 180 
 

36  1645, Novembro, 8, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino para o capitão de Cacheu, Gonçalo de Gamboa de Ayala e o capitão 
Paulo Barradas da Silva, não procederem à execução de bens dos ausentes sem conhecimento as partes, a 
fim de serem ouvidas.  
Obs.: cartas régias registadas em AHU_CU_CARTAS RÉGIAS, cod. 275, fl. 75v; anexo: carta régia (minuta). 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 50. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 36.  
 

 

37  1645, Novembro, 14, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre a prisão e sequestro dos bens do 
escrivão da Ouvidoria e Feitoria de Cacheu, Frutuoso de Abreu.  
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 51. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 37. 
 

 

38  [1645, Dezembro, 8, Lisboa] 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre a escolha de local para construir a 
fortaleza de Cacheu e as opiniões de Paulo Barradas da Silva, do capitão-mor e feitor daquela praça Gonçalo 
de Gamboa de Ayala, do vigário João de Almeida e dos moradores de Cacheu. 
Obs.: datação a partir de AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 276v-277; 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 67. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 38. 
 

 

39  1645, Dezembro, 22, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre as vantagens para a Fazenda Real em alguns portugueses terem 
permissão para comerciar com os castelhanos, escravos de Cabo Verde e da Guiné para as Índias 
Ocidentais, desde que levassem para o estado do Brasil e Maranhão a terça parte dos negros que levassem 
às Índias. 
Obs: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 282v-283. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 44. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 39. 
 

 

40  1646, Março, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre a carta do capitão Paulo Barradas da Silva 
acerca do estado da Fazenda Real na Guiné, dando conta das dívidas de Fernão Lopes Mesquita e de 
Salvador Rodrigues Pinheiro, em Castela, de João Rodrigues da Costa e de Inácio da Costa, em Sevilha, de 
Tomás Rodrigues Barroso à Fazenda Real, de outras de João Bom Homem e dos moradores de Geba; 
mencionando que em Geba falecera Pero Rodrigues, sendo seu herdeiro o cunhado Manuel de Matos e que 
cabia à Fazenda Real parte dos bens do falecido Álvaro Gonçalves, francês, ex-capitão e feitor [de Cacheu]; 
informando que fizera sequestro ao [ex-capitão de Cacheu], Luís de Magalhães,  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 316v-317v; anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 1, docs. 26 e 45. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 40. 
 

 

41  1646, Abril, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do vigário proprietário da igreja 
de Nossa Senhora do Vencimento de Cacheu e visitador geral de toda a costa da Guiné, João de Almeida, 
solicitando o Rio de Casamansa e a provisão para que ninguém pudesse lá ir sem a sua licença, visto estar 
pobre e miserável, servir há muitos anos com insuficiência de ordenado e fazendo despesas de sua fazenda 
em batismos e casamentos, e ter corrido risco de vida frente ao capitão de uma nau inglesa, Nicolau Filipe, 
ido ao rio Gâmbia resgatar negros para as índias, navios franceses que vem aos rios da Guiné.  
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 46. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 41. 
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42  [ant. 1646, Setembro, 12, Lisboa] 
REQUERIMENTO do capitão de Cacheu e Rios da Guiné, Gonçalo de Gamboa de Ayala, ao rei [D. João IV] 
solicitando permissão para deixar entrar no porto de Cacheu os navios castelhanos que vão resgatar negros 
para as Índias, pagando os direitos de entrada e saída, e evitando-se irem livremente aos Rios da Gâmbia 
em prejuízo da Fazenda Real, ou então que lhe enviassem duas fragatas de guerra para impedir a entrada 
dos castelhanos nos Rios da Gâmbia. 
Obs.: tem inserido o parecer do Conselho Ultramarino; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 369-
369v 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 47. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 42. 
 

 

43  1646, Setembro, 13, Lisboa 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino, ao rei D. João IV sobre requerimento do capitão-mor de 
Cacheu e Rios da Guiné, Gonçalo da Gamba Ayala, solicitando ordens para saber se podia deixar entrar no 
porto de Cacheu os navios vindos das Canarias e de Castela, carregados de mercadorias para resgatar 
escravos nos ditos Rios e levá-los às Índias [de Castela], uma vez que se não o permitisse os navios 
entrariam livremente nos Rios da Gâmbia, chamando a si todas as feiras dos negros que iam a Cacheu. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 369-369v. 
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 59-A. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 43. 
 

 

44  1646, Setembro, 14, Cacheu 
CARTA do capitão Paulo Barradas da Silva ao rei [D. João IV] queixando-se do capitão de Cacheu, Gonçalo 
de Gamboa de Ayala, solicitando que o enviasse à ilha de Santiago, onde fora sargento-mor e provedor da 
Fazenda Real, procurador das capelas, resíduos e órfãos, e ouvidor geral, e voltar ao Reino para dar conta 
dos dinheiros que lá fora arrecadar e do sequestro que fez ao capitão Luís de Magalhães, para se escusar 
das acusações e difamações que contra ele fez o dito capitão, depois de com ele perder a demanda da praça 
de Cacheu por duas sentenças do juiz Jorge de Araújo Estácio; chegando o mesmo Gamboa, na devassa 
ordenada pelo rei, contra o queixoso, a usar como testemunhas quem naquelas partes devia à Fazenda Real, 
procedendo com elas de forma irregular e intimidatória. 
Obs.: m. est.; tem inserido o parecer do Conselho Ultramarino, ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 
14, fl. 49-50; anexo: carta e documentos comprovativos.  
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 49, 48. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 44. 
 

 

45  1646, Novembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o sequestro de negros ao escrivão da 
Ouvidoria e Feitoria de Cacheu, Frutuoso de Abreu, a quem fora feita prisão e sequestro de bens conforme 
informou o governador e capitão-general de Cabo Verde, João Serrão da Cunha, e a quem se deviam 
sequestrar alguns negros segundo Paulo Barradas da Silva, que fora a Cacheu cobrar os depósitos dos 
castelhanos. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 50. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 45. 
 

 

46  1647, Fevereiro, 18, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o memorial do vigário [da igreja de Nossa Senhora do Vencimento 
de Cacheu] e visitador geral da Guiné, João de Almeida, sobre o bom governo e o desenvolvimento do 
comércio da praça de Cacheu e Rios da Guiné. 
Anexo: memorial (restaurado); e informação; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 17v-19v. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 51. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 46. 
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47  1647, Fevereiro, 24, Lisboa 
CARTA do cónego e visitador na Guiné, D. Furtado de Mendonça, ao rei [D. João IV] sobre a chegada de três 
religiosos capuchinhos espanhóis a Cacheu, com autorização de Roma, e o estado de abandono da Guiné.  
Obs.: no documento, os capuchinhos espanhóis são chamados de capuchos; durante o século XVII dois 
ramos da ordem franciscana missionaram nos Rios da Guiné, capuchinhos franceses da Província da 
Normandia, capuchinhos espanhóis da Província da Andaluzia, que foram enviados pela Congregação para a 
Propaganda Fide, e os capuchos portugueses das províncias da Piedade e da Soledade, enviados pelo 
padroado português.  
Anexo: auto de resolução.  
AHU-Cabo Verde, cx. 3, doc. 64. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 47. 
 

 

48  1647, Fevereiro, 25, Cacheu 
CARTA do capitão-mor de Cacheu, Gonçalo de Gamboa de Ayala, ao rei [D. João IV] informando que fora 
avisado por Francisco Vaz de França que tinha chegado à Gâmbia uma embarcação de António da Cunha e 
que o prendera porque tendo antes saído com escravos para a Ilha Terceira foi antes às Índias e a Sevilha, 
sem licença e combinado com o rei de Bissau; referindo que era capitão do navio João Luís da Cunha, onde 
António da Cunha viajara como passageiro com Alexandre Mesquita, Fernão Lopes de Mesquita, José 
Rodrigues Pinheiro e Salvador Rodrigues Pinheiro; relatando que Jorge Gonçalves Francês, o informara que 
recolhera em sua casa um seu parente, Diogo Barrasa Castanho, morador em Sevilha; dando conta que 
tinham chegado de Sevilha catorze frades capuchos [capuchinhos] barbados dizendo que vinham cristianizar 
mas não traziam licença e era estranho porque nunca o rei castelhano tal fizera quando regera Portugal, 
devendo andar à procura de aliados; mencionando a incapacidade de Paulo Barradas da Silva para ser 
capitão de Cacheu; esclarecendo sobre a mudança dos moradores de Geba.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 50-50v: anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 52. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 48. 
 

 

49  1647, Maio, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Sebastião Tavares de 
Moura, sentenciado a cinco anos de degredo no Brasil, por ter morto Francisco Nunes, solicitando comutação 
da pena para a Guiné, servindo na fortaleza de Cacheu como soldado por sua conta. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 53. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 49. 
 

 

50  1647, Maio, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de António Martins Arnaut 
acerca da preferência dada a Paulo Barradas da Silva para a capitania da fortaleza de Cacheu.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 43-43v. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 54. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 50. 
 

 

51  1647, Maio, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de António Rodrigues da Serra 
solicitando provimento do cargo de capitão de um dos navios que fosse para a Guiné, em satisfação dos 
seus serviços de soldado e capitão, no Reino e na Flandres. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 59. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 51. 
 

 

52  1647, Maio, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Frutuoso de Abreu para a 
serventia do ofício de escrivão da Fazenda e Feitoria de Cacheu, por três anos, por neles ter servido com 
satisfação durante 14 meses. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 55. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 52. 
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53  1647, Junho, 1, Lisboa 
ALVARÁ (cópia) do rei D. João IV concedendo licença aos vassalos do Reino, Cabo Verde, Angola, São 
Tomé, principalmente os moradores de Cacheu, para mandarem escravos às Índias de Castela, pagando as 
fianças no Reino ou em Cabo Verde. 
Obs.: tem inserida cópia de alvará de 1649, Outubro, 17, concedendo licença a Gaspar Dias de Mesquita 
para ir do Reino a Angola e daqui levar escravos às Índias ou ao Rio da Prata; anexo: alvará (cópia). 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 52, 56. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 53. 
 

 

54  1647, Junho, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o pedido do capitão da praça de Cacheu, 
Gonçalo de Gamboa de Ayala, de se dar resolução a uma consulta da Mesa da Consciência e Ordens acerca 
da mercê do hábito de Cristo dada em 1638 ao alferes Belchior Teixeira Cabral, que serve de escrivão da 
Fazenda.  
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 57. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 54. 
 

 

55  1647, Junho, 29, Lisboa 
ALVARÁ (cópia) do rei D. João IV perdoando aos moradores de Cacheu todas as culpas e delitos de 
infidelidade que tivessem cometido até à data do alvará. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 52. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 55. 
 

 

56  1647, Junho, 29, Cacheu 
CARTA dos moradores de Cacheu ao rei [D. João IV] queixando-se do comportamento despótico do capitão-
mor Gonçalo de Gamboa de Ayala para com os moradores e reis vizinhos, prejudicando o comércio e a 
Fazenda Real em benefício próprio, solicitando que este não fosse renovado no cargo apesar de ter 
começado as obras da fortaleza, e permissão para comerciarem e navegarem com as suas embarcações.  
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 52. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 56. 
 

 

57  1647, Setembro, 19, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre os avisos e carta do capitão-mor de 
Cacheu, Gonçalo de Gamboa de Ayala, acerca da necessidade de socorrer esta praça com urgência, onde 
existem mais vassalos do rei de Castela do que do rei de Portugal, sendo os maiores traidores Fernão Lopes 
Mesquita, João Rodrigues da Costa, Tomás Rodrigues Barrasa, Diogo Barrasa, francês, e Salvador 
Rodrigues Pinheiro.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 85v-86; anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 52 e 58. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 57. 
 

 

58  1647, Dezembro, 24, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre a necessidade de defender a Guiné, 
em virtude do aviso de Gaspar Pacheco que chegara de Cádis com o alerta de que ali se preparavam quatro 
ou cinco navios de guerra para atacar e tomar a praça de Cacheu, com a participação do português Manuel 
da Costa que conhecia bem a zona e ia nomeado capitão-mor de Cacheu pelo rei de Castela. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 101. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 60. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 58. 
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59  1648, Julho, 11, Cacheu 
CARTA de Domingos Garcia ao rei [D. João IV] sobre o socorro que levou de Lisboa a 20 de Fevereiro de 
1648 para Cacheu, na fragata São Teodósio, acompanhada pelo navio Santa Maria de Londres em que ia o 
governador e capitão-general de Cabo Verde, [Roque de Barros do Rego]; relatando os incidentes da viagem 
e o encontro com uma nau inglesa que comprava escravos na costa da Guiné; referindo a existência de 
mercadores cristãos-novos leais a Castela e a doença que atingia muitos soldados naquela praça; sugerindo 
que os doentes fossem removidos para evitar o contágio, e que o novo capitão atentasse ao perigo da 
presença de muitos soldados que não eram leais à coroa portuguesa. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 52. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 59. 
 

 

60  [post. 1648, Julho, 11, Lisboa]  
INFORMAÇÃO (cópia) sobre o conteúdo de três cartas relativas as ameaças à soberania portuguesa de 
Cacheu; o capitão-mor Gonçalo de Gamboa de Ayala informava a 25 de Fevereiro de 1647 que António da 
Cunha, o francês Diogo Barrasa, Tomás Rodrigues Barrasa e Fernão Lopes de Mesquita traficavam com 
estrangeiros e que tinham chegado três frades capuchos [capuchinhos] àquela praça de forma suspeita e que 
os prendera, a 8 de Maio de 1647; em 8 de Maio de 1647 solicitava soldados e munições para defender o 
lugar e alertava para os riscos de lá existirem muitas pessoas fiéis ao rei de Castela; a carta de Domingos 
Garcia, de 11 de Julho de 1648, referia a existência de mercadores cristãos-novos leais a Castela que 
procuravam aliciar os moradores a jurar fidelidade ao rei castelhano. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 61-A. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 60. 
 

 

61  1648, Novembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de António Mendes Arnaut, 
nomeado capitão-mor da praça de Cacheu, solicitando nova carta e provisões do seu cargo, anulando do 
regimento a obrigação de ir a Cabo Verde tomar posse pelo governador.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 144. 
Anexo: requerimento e regimento (traslado). 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 61 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 61. 
 

 

62  1649, Abril, 30, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do rei D. João IV ordenando que 5% dos direitos das tintas de Rio Nuno, da cola da terra 
e do ferro que entrava na Guiné, pagos na Feitoria de Cacheu, servissem para o sustento da Infantaria que 
deveria assistir na fortaleza que iria ser construída em Cacheu.  
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 4-A. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 62. 
 

 

63  1650, Janeiro, 15, Lisboa 
ALVARÁ de regimento (minuta) do rei [D. João IV] a João Carreiro Fidalgo nomeado para o cargo de capitão 
e feitor da povoação de Cacheu, Rio Grande, de São Domingos e outras da Guiné. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 193v, e AHU_CU_REGIMENTOS, Cod. 169, fls. 29-
31 e Cod. 2196, fls. 109v-111; anexo: alvará (cópia). 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 62 e Cabo Verde, cx. 4, doc.9-A. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 63. 
 

 

64  1650, Março, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de António Mendes Arnaut 
solicitando o foro de fidalgo e ser nomeado governador e capitão-general de Cabo Verde, na vaga de 
Gonçalo de Gamboa de Ayala, em virtude dos gastos que fez para acompanhar a armada de Angola, em 
Maio de 1649, ter pago o seu resgate aos holandeses que o aprisionaram e venderam-no em Vigo, pede 
ainda ajuda de custo paga na fortaleza de Cacheu e tença ou pensão efetiva enquanto não vagar alguma 
comenda do hábito que tem.  
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 63. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 64. 
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65  1650, Outubro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de António Mendes Arnaut, 
nomeado capitão de Cacheu, solicitando se lhe nomeie o navio de viagem ou, não o havendo, se ordene aos 
dois navios da Companhia Geral que vão ao Brasil para o levaram a Cacheu e ao governador Gonçalo de 
Gamboa de Ayala para Cabo Verde. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 63-A. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 65. 
 

 

66  [post. 1651, Fevereiro, 15, Lisboa] 
PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino sobre a utilidade comercial de Cacheu para o desenvolvimento 
das conquistas, e da falta de meios de defesa daquela praça, necessitando de uma fortaleza. 
Obs.: datação baseada na data de posse do Conde de Odemira, D. Francisco de Faro e Noronha, como 
presidente do Conselho Ultramarino. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 71. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 66. 
 

 

67  1651, Novembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de João Carreiro Fidalgo, 
nomeado capitão de Cacheu, solicitando lugar numa caravela, bem como duas columbrinas, armas de fogo e 
munições para a defesa daquela praça.  
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 64 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 67. 
 

 

68  1651, Dezembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João IV] sobre outra, de 17 de Junho, acerca do livramento 
de alguns moradores de Cacheu, [Fernão Lopes de Mesquita, Tomás Rodrigues Barraza, Manuel Fragoso 
Souto Maior, João Rodrigues da Costa e Diogo Barraza Francês], presos pelo ex-capitão-mor de Cacheu, 
Gonçalo de Gamboa Ayala, na cadeia de Santiago]. 
Obs.: Depois de exercer o cargo de capitão-mor de Cacheu, Gonçalo de Gamboa de Ayala serviu quatro 
meses no cargo de governador e capitão-general de Cabo Verde, tomando posse a 29 de Junho de 1651 e 
falecendo na ilha de Santiago a 9 de Outubro do mesmo ano.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 363-363v; anexo: consulta, decreto, requerimento, 
cartas e auto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 4, doc. 30, 15, 25 e 31.  
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 68. 
 

 

69  1654, Fevereiro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre nomeação de pessoas para ofício de meirinho 
da povoação de Cacheu, de que é único opositor Manuel Gomes Perdigão, que serviu como soldado em 
Cacheu entre 1648 e 1651, e pede a propriedade deste ofício. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 84v. 
Anexo: informação de serviços. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 65. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 69. 
 

 

70  1654, Junho, 5, Cacheu 
CARTA do capitão de Cacheu, João Carreiro Fidalgo, ao rei [D. João IV] sobre o estado de miséria daquela 
praça, queixando-se do procedimento do governador e capitão-general de Cabo Verde, Pedro Ferraz Barreto, 
e do clérigo que este nomeou como seu procurador, mercador e vigário, e solicitando sucessor. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 66. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 70. 
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71  1655, Janeiro, 9, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para a 
capitania de Cacheu, tendo em conta as acusações entre o governador e capitão-general de Cabo Verde, 
Pedro Ferraz Barreto, e o capitão de Cacheu, João Carreiro Fidalgo. São opositores Gaspar Vogado, Manuel 
da Silva Horta, Manuel de Paços, Manuel de Lucena Arede, Pascoal de Almeida, Bartolomeu Pinheiro e 
Francisco Pereira da Cunha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 128v-129v. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 67. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 71. 
 

 

72  1655, Janeiro, 23, Cacheu 
CARTA do [capitão de Cacheu], João Carreiro Fidalgo, ao rei [D. João IV] sobre os intentos dos inimigos 
alemães no Rio da Gâmbia com a chegada de duas naus com petrechos e duzentos infantes, a construção 
de uma fortaleza na margem norte deste rio que tomaram à força ao gentio da terra, esperando-se ainda o 
reforço de gente e naus; solicita sucessor no cargo devido ao procedimento do governador e capitão-general 
de Cabo Verde, [Pedro Ferraz Barreto]. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 68. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 72.  
 

 

73  1655, Abril, 23, Alcântara 
DECRETO de D. João IV ordenando ao Conselho Ultramarino parecer sobre o trato de estrangeiros na costa 
da Guiné, vistas as cópias dos capítulos das cartas do [agente português em Hamburgo], Duarte Nunes da 
Costa. 
Anexo: cartas (cópia de capítulos). 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 69. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 73. 
 

 

74  1655, Maio, 13, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para os ofícios de 
escrivão da Fazenda Real, do público, judicial e notas, e dos órfãos da povoação de Cacheu, que andavam 
anexos e são trienais, sendo opositores Manuel de Almeida e Manuel Gomes. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 173. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 70. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 74. 
 

 

75  1655, Maio, 19, Cacheu  
CARTA dos moradores de Cacheu ao rei [D. João IV] sobre a falta de comércio devido ao impedimento dos 
castelhanos ali resgatarem os negros para as Índias [de Castela], pelo que solicitam ordem ao capitão de 
Cacheu para permitir a entrada aos navios das Índias, como foi concedido a Cabo Verde. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 71 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 75. 
 

 

76  1655, Maio, 22, Cacheu  
CARTA do capitão de Cacheu, Manuel de Passos de Figueiroa, ao rei [D. João IV] sobre a sua chegada a 
Cacheu, a situação da praça e da construção da fortificação, para a qual o vigário Gaspar Vogado fora 
nomeado e recebera dinheiro, comerciando pipas de vinho em vez dos materiais para aquela obra; a falta de 
comércio dos moradores devido às guerras e falta de dinheiro dos direitos para pagamento dos soldados, ao 
impedimento dos castelhanos ali resgatarem os negros para as Índias [de Castela], procurando outros portos 
onde o fazem livremente; pelo que solicita ordens para permitir a entrada aos navios das Índias e entrega do 
dinheiro deixado pelo seu antecessor do donativo dos castelhanos e em que moeda. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 72. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 76. 
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77  1655, Agosto, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre requerimento dos moradores de Cacheu para 
que esta povoação fosse elevada a vila e tivesse senado da Câmara. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 45, fl. 341; anexo: cartas, carta régia (traslado) e 
provisão (cópia).  
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 74 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 77. 
 

 

78  1655, Outubro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a proposta do vigário Gaspar Vogado em 
mudar para a Gâmbia ou no Rio Grande a construção da fortaleza prevista para o porto de Cacheu. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 194v e 206; junta-se consulta de 18 de Agosto de 
1655 sobre o que escreve o mesmo vigário acerca de estar de partida para Cacheu a principiar a sua 
fortificação consignando-se o donativo das naus castelhanas para esta obra, e que os presos degradados 
para África que estão na prisão de Cabo Verde cumpram suas penas na Guiné; anexo: consulta. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 73 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 78. 
 

 

79  1655, Outubro, 30, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de José Rodrigues Duarte, 
morador e preso em Cacheu, solicitando alvará de fiança para ser solto para provar sua inocência na culpa 
em que é acusado de dar abrigo a alguns castelhanos que foram a Cacheu.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 45, fl. 341v e 355; anexo: consulta. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 75. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 79. 
 

 

80  1655, Dezembro, 20, Cacheu 
CARTA do capitão de Cacheu, Manuel de Passos de Figueiroa, ao rei [D. João IV] sobre as razões porque 
permitiu a entrada de uma nau castelhana naquele porto e a chegada do doutor Gaspar Vogado vindo de 
Cabo Verde, com dois navios carregados de materiais para a construção da fortaleza. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 76. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 80. 
 

 

81  1656, Junho, 24, Cacheu 
CARTA do capitão de Cacheu, Manuel de Passos de Figueiroa, ao rei [D. João IV] sobre o desvio das suas 
cartas pelo governo de Cabo Verde, o estado de miséria do povo por falta de comércio com Espanha e as 
razões do atraso na construção da fortaleza; dando conta da necessidade de mandar Gaspar Vogado 
devassar o frade agostinho, António Vaz da Ponte, expulso do seu convento, que escrevera ao rei difamando 
o signatário, chegando ao extremo de excomungá-lo. 
Anexo: certidões.  
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 2. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 81. 
 

 

82  1656, Junho, 25, Cacheu 
CARTA do vigário de Cacheu, Gaspar Vogado, ao rei [D. João IV] sobre a visita que fez ao vigário, António 
Vaz da Ponte, por conta do teor das acusações que fizera sobre o capitão-mor [Manuel de Passos de 
Figueiroa]. 
Anexo: atestado. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 2 e 3. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 82. 
 

 

83  1656, Junho, 25, Cacheu 
CARTA do vigário de Cacheu, Gaspar Vogado, ao rei [D. João IV] sobre o andamento das obras da fortaleza 
de que fora encarregado, solicitando permissão para construir uma muralha e para tomar mais terra aos 
naturais de Cacheu e dá-la aos moradores. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 4. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 83. 
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84  1656, Junho, 25, Cacheu 
CARTA do vigário de Cacheu, Gaspar Vogado, ao rei [D. João IV] sobre as dificuldades em avaliar as obras 
da fortaleza, a receita e despesa da mesma, solicitando o dinheiro cobrado em Cabo Verde para aquela obra; 
lembrando os religiosos que pediu para a conversão do gentio; alertando sobre as fortalezas estrangeiras na 
Gâmbia; pedindo o envio de casais de Cabo Verde para aquela praça a fim de desenvolver o povoamento; 
solicitando [os direitos de passagem] do Rio de Geba para pagamento das despesas miúdas.  
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 5.  
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 84. 
 

 

85  [post.1656, Novembro, Lisboa]  
INFORMAÇÃO do Conselho Ultramarino sobre os serviços de Francisco Pires de Carvalho na capitania de 
Cacheu, durante catorze anos, onde lutou contra os reis daquelas partes, comerciou fazenda e escravos; 
referindo que após a aclamação [de D. João IV] continuou no serviço real, no Reino. 
Obs.: datação com base na menção ao falecimento de D. João IV. 
AHU-Guiné, cx. 1, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 85. 
 

 

86  [post. 1656, Lisboa] 
INFORMAÇÃO do Conselho Ultramarino sobre os serviços prestados por Cristóvão de Melo Coelho, 
cavaleiro professo da Ordem de Cristo, na praça de Cacheu e Rios da Guiné entre 1644 e 1656, agindo 
sempre em defesa daquela praça, tendo servido entre 1648-1649 como capitão-de-mar-e-guerra, cabo de 
duas fragatas, e a mando do capitão-mor, Gonçalo de Gamboa [de Ayala], fora estabelecer paz com o rei de 
Bissau; serviu como cabo de dez navios até à Serra Leoa no negócio da cola e depois fora eleito capitão e 
almirante dos navios de Cacheu; solicitando o cargo de capitão de Cacheu em remuneração dos seus 
serviços. 
Anexo: informação de serviços.  
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 5-A e 63-B. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 86. 
 

 

87  1657, Fevereiro, 21, Cacheu  
CARTA do capitão-[mor] de Cacheu, Manuel de Passos de Figueiroa, à rainha regente [D. Luísa de Gusmão] 
informando ter mandado fazer as exéquias, ao saber do falecimento de D. João IV e a celebração da 
aclamação de [D. Afonso VI]; elogiando o empenho do vigário Gaspar Vogado nas obras da fortaleza, apesar 
da falta de recursos.  
Obs.: m. est. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 6. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 87. 
 

 

88  1657, Abril, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento de João Carreiro Fidalgo, 
ex-capitão de Cacheu, solicitando ordens para os seus procuradores irem a Cabo Verde buscar os bens que 
lá deixara, depois de o governador, Pedro Ferraz Barreto, ter recebido ordens régias para o libertar e o deixar 
viajar.  
Obs.: resolução da rainha regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, 
fl. 62v. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 7. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 88. 
 

 

89  1657, Junho, 23, [Cacheu]  
CARTA do [vigário de Cacheu], Gaspar Vogado, ao rei [D. Afonso VI] sobre o falecimento do capitão de 
Cacheu [Manuel de Passos de Figueiroa], que nomeou Manuel Rodrigues Salgado como seu sucessor; 
solicitando para servir como capitão-mor, porque era mais qualificado para o serviço real e podia concluir as 
obras da fortaleza apesar das dificuldades, ao passo que o outro era criminoso, sem serviços, excomungado 
e judeu. 
Obs.: m. est. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 8. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 89. 
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90  1657, Julho, 11, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Cacheu, devido à doença de Manuel de Passos [de Figueiroa], sendo candidatos Manuel 
Dias Cotrim, Francisco Pereira da Cunha, Pascoal de Almeida e João Sermenho de Carvalho. 
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, f. 276-276v. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 9. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 90. 
 

 

91  1657, Setembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o pedido de licença de João Rodrigues 
Duarte, morador de Cacheu, para sair daquela praça e passar ao Reino, deixando o negócio ao irmão 
Vicente Rodrigues. 
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 10. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 91. 
 

 

92  [post. 1657, Dezembro, 11, Cacheu] 
CARTA do capitão-mor de Cacheu, Manuel Dias Cotrim, ao rei [D. Afonso VI] sobre a sua nomeação naquele 
cargo pelo governador e capitão-general de Cabo Verde, Pedro Ferraz Barreto, a sua chegada àquela praça, 
o estado da fortaleza e a falta de dinheiro, materiais e mão-de-obra para a concretização da mesma. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 11. 
AHU_CU_049, Cx. 1, D. 92. 
 

 

93  1659, Novembro, 8, Cacheu 
CARTA do [capitão-mor de Cacheu] e sargento-mor de Santiago, Manuel Dias Cotrim, ao rei [D. Afonso VI] 
sobre as reparações e fortificações que fez naquela praça, solicitando por seus serviços o hábito de Cristo, 
uma comenda no Reino e o governo de Santiago na vaga do governador Francisco de Figueiroa; pedindo 
ainda o envio de munições e armas. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 13. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 93. 
 

 

94  1661, Janeiro, 29, Cacheu 
CARTA do [capitão-mor de Cacheu] e sargento-mor de Santiago, Manuel Dias Cotrim, ao rei [D. Afonso VI] 
solicitando o envio de munições; informando a boa recepção que tiveram os padres capuchos da Piedade, 
Paulo de [Lordelo] e frei Sebastião [de São Vicente], de passagem para Banhus, e a necessidade de mais 
religiosos para Cacheu; mencionando ainda as obras de fortificação que fez naquela praça; solicitando o 
hábito de Cristo, uma comenda do Reino e o governo de Santiago na vaga do governador [Francisco de 
Figueiroa]. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 14.  
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 94. 
 

 

95  1661, Abril, 4, Cacheu 
AUTO (traslado) que mandou fazer o capitão-mor de Cacheu, Manuel Dias Cotrim, sobre uma venda de 
escravos entre o vigário António Vaz da Ponte e o capitão José Coelho de Pedrosa. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 17. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 95. 
 

 

96  1661, Fevereiro, 2, Cacheu 
CARTA dos moradores da povoação de Cacheu ao rei [D. Afonso VI] informando que muito apreciaram os 
padres capuchos da Piedade, Paulo de Lordelo e frei Sebastião de São Vicente e solicitando mais religiosos 
para ali servirem. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 15. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 96. 
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97  1661, Março, 30, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento de António do Fonseca 
Ornelas em que solicitava a capitania de Cacheu, em cumprimento de um alvará de 24 de Maio de 1657, na 
vaga do capitão-mor de Cacheu, Manuel Dias Cotrim. 
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 16. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 97. 
 

 

98  1661, Maio, 25, Cacheu 
CARTA do capitão-mor de Cacheu, Manuel Dias Cotrim, ao rei [D. Afonso VI] queixando-se do governador e 
capitão-general de Cabo Verde, Francisco de Figueiroa, que proibia o comércio aos moradores de Cacheu e 
confiscava-lhe as fazendas; propondo que um patacho francês tivesse licença para comerciar na Guiné 
anualmente e ali pagar os direitos; solicitando que se remetesse àquela praça soldados, armas e munições; 
dando conta das obras da igreja e da fortaleza; informando da presença dos padres capuchos frei Paulo de 
Lordelo e frei Sebastião de São Vicente; participando que duas naus da frota que foram buscar cola à Serra 
Leoa foram roubadas pelos holandeses; propondo a construção de um forte na vila da Praia à sua custa em 
troca do governo da mesma; solicitando o governo da ilha de Santiago; relatando a tomada da Feitoria 
holandesa pelos ingleses no Rio de Gâmbia.  
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 18. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 98. 
 

 

99  1661, Junho, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre a informação do embaixador extraordinário 
de Portugal na Holanda, o conde de Miranda [Diogo Lopes de Sousa], acerca dos cinco navios ingleses que 
foram à Ribeira da Gâmbia, sendo alguns deles do rei sem autorização para ali comerciar, sugerindo que se 
averigue a matéria a fim de salvaguardar os direitos da coroa portuguesa. 
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão; anexo: decreto, carta (cópia de capítulo). 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 19.  
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 99. 
 

 

100  1661, Novembro, 26, Cacheu * 
CARTA do capitão-mor de Cacheu, Manuel Dias Cotrim, ao rei [D. Afonso VI] solicitando provisão para ser 
ressarcido das perdas e danos que tivera em Agosto, quando o ouvidor e provedor, Belchior Teixeira Cabral, 
e o governador [de Cabo Verde, Francisco de Figueiroa], seus inimigos, atrasaram propositadamente a saída 
de uma sua nau, levada por João Lopes, seu sobrinho, resultando no naufrágio da embarcação, na morte do 
seu sobrinho e de muitos escravos que levava, e na perda da carga de cal de ostra que ia para a fortaleza da 
vila da Praia.  
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 20. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 100. 
 

 

101  [ant. 1662, Janeiro, 11, Cacheu] 
REQUERIMENTO de Manuel Aires Barrasa ao rei [D. Afonso VI] queixando-se do capitão-mor de Cacheu, 
Manuel Passos de Figueiroa, que após a morte do francês Diogo Barrasa, seu cunhado, fizera inventário, 
sequestro e leilão dos bens do mesmo; solicitando provisão para que o novo ouvidor-geral de Cabo Verde 
procedesse à devassa do caso. 
Obs.: m. est.; o ouvidor mencionado deve ser Manuel da Costa Palma, que chegou a Cabo Verde em 1663; à 
data do requerimento o capitão-mor já havia falecido ver AHU_CU_049, Cx. 1, D. 89; anexo: auto. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 21 e 1. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 101. 
 

 

102  1662, Maio, 3, Cacheu 
CARTA do administrador geral das obras de Cacheu e visitador geral da Guiné, Gaspar Vogado, ao rei [D. 
Afonso VI] queixando-se que o capitão-mor, Manuel Dias Cotrim, não lhe entregava os donativos dos navios 
castelhanos para as obras da fortaleza, conforme estabelecido na provisão de 13 de Janeiro de 1646; 
solicitando a entrega dos mesmos. 
Anexo: requerimento (traslado) e carta.  
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 23, 25. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 102. 
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103  [ant. 1662, Maio, 8, Cacheu] 
REQUERIMENTO do meirinho de Cacheu, Manuel Gomes Perdigão, solicitando colocação de alferes 
naquela praça, em virtude do salário de meirinho ser muito pequeno e o suplicante ser homem pobre. 
Anexo: informação de serviços, carta (cópia), requerimentos e certidões.  
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 24. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 103. 
 

 

104  1662, Novembro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o destino dos donativos dos navios das 
Índias, questão levantada pelo capitão-mor de Cacheu, António da Fonseca Ornelas, em carta de 6 de Março 
de 1662, onde também relatava o estado miserável em que encontrou a praça e os moradores, sem água 
nem defesa; solicitando envio de armas e munições, e permissão para usar os escravos dos moradores e as 
madeiras locais nas obras de fortificação.  
Anexo: decreto, carta e certidão. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 26 e 22. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 104. 
 

 

105  1663, Maio, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso V,I sobre o requerimento do sargento-mor, João 
Soares de Aguirre, solicitando a nomeação para a capitania de Cacheu na vaga do capitão-mor António da 
Fonseca Ornelas, em remuneração dos serviços prestados.  
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 27. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 105. 
 

 

106  1663, Julho, 7, Lisboa 
CARTA do [administrador geral das obras de Cacheu e visitador geral da Guiné], Gaspar Vogado, ao rei [D. 
Afonso VI] queixando-se que nos oito anos em que ali estivera para construir a fortaleza, nunca tivera ajuda, 
nem recebera os donativos dos navios castelhanos conforme a provisão de 1656, tendo gasto os seus 
próprios bens nas obras da fortaleza e ficado sem nada; dando conta do valor das muitas dívidas dos antigos 
capitães daquela praça à Fazenda Real.  
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 28. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 106. 
 

 

107  [ant. 1663, Novembro, 24] 
REQUERIMENTO de Isabel Lopes e mais herdeiros do falecido capitão-mor de Cacheu, Manuel Dias Cotrim, 
ao rei [D. Afonso VI] solicitando que o governador e capitão-general de Cabo Verde verificasse se o defunto 
devia alguma coisa à Fazenda Real e que acertadas as contas, devolvesse rapidamente os bens 
sequestrados. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 29. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 107. 
 

 

108  1664, Maio, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre um requerimento do capitão Jorge Gonçalves 
Francês, morador em Cacheu, em que solicitava satisfação dos seus serviços de soldado, capitão de 
infantaria, capitão-de-mar-e-guerra e capitão-mor de Cacheu, provisoriamente até à chegada de António 
Mendes Arnaut; pedindo ainda o hábito de Cristo e uma tença. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 30. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 108. 
 

 

109  1664, Maio, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do administrador geral das 
obras da fortaleza de Cacheu e vigário, Gaspar Vogado, acerca dos donativos dos naus castelhanas que 
deveria ter recebido desde 1656 para aplicar na construção da fortaleza e que nunca recebeu, tendo gasto os 
seus próprios bens na dita fortificação e ficado sem nada.  
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 31. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 109. 
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110  1664, Junho, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
capitão-mor e feitor de Cacheu, devido ao término da nomeação de António de Fonseca Ornelas, sendo 
candidatos Joaquim Carvalho Moutinho, Cristóvão de Melo Coelho, João Machado de Freitas, António de 
Barros Bezerra, Luís Lopes de Cepeda, Manuel de Almeida, João Soares de Almeida, António de Aguiar, 
Sebastião Jorge, António Ribeiro, Francisco Pires de Carvalho, Lopo Gomes da Silveira, e José Rebelo Leite. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fl. 117-119. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 32. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 110. 
 

 

111  1664, Agosto, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento dos irmãos Lourenço 
Pestana Martins e Manuel da Costa Martins, solicitando o exclusivo do comércio da costa de Palmida, na 
Guiné, onde existia goma, couros, ouro e âmbar, e os habitantes desejavam comerciar; comprometendo-se a 
fazer à sua custa casa e armazéns, a chamar sacerdotes para converter o gentio e a pagar ao feitor e outros 
oficiais para assistirem na Feitoria. 
Obs.: doc. restaurado; anexo: requerimentos, parecer, bilhete, informação. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 33-A, 33. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 111. 
 

 

112  1664, Setembro, 24, Lisboa 
DECRETO do rei D. Afonso VI ordenando que o Conselho Ultramarino passasse carta patente de capitão ao 
sargento-mor António Fernandes de Carvalho, e de tenente a Lourenço da Costa. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 34. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 112. 
 

 

113  [ant. 1664, Setembro, 26] 
REQUERIMENTO dos irmãos Lourenço Pestana Martins e Manuel da Costa Martins, ao rei D. Afonso VI 
solicitando a carta patente de feitor de Palmida a Guilherme Estope ou a Fernando da Costa, e de escrivão 
da respectiva Feitoria a João Cardoso. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 35. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 113. 
 

 

114  1664, Outubro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento de Lourenço Pestana 
[Martins], solicitando provisão para que determinados estrangeiros fossem servir na Feitoria de Palmida. 
Anexo: provisão (minuta), escrito, pareceres (cópias), bilhete, decreto (cópia). 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 36. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 114. 
 

 

115  1664, Outubro, 9, Lisboa 
AVISO do Conselho Ultramarino ao procurador da Fazenda Real para que veja o regimento que se deu ao 
capitão de Palmida e o papel do contrato celebrado com Lourenço Pestana Martins e seu irmão. 
Obs.: doc. restaurado. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 36-A. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 115. 
 

 

116  [ant. 1664, Novembro, 15] 
REQUERIMENTO do capitão-mor e feitor de Cacheu, João Carvalho Moutinho, ao rei [D. Afonso VI] 
solicitando a carta patente dos seus cargos, como tinham recebido os seus antecessores. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 37 e 38. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 116. 
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117  [post. 1664, Novembro, 24] 
CARTA de Rui de Moura Teles ao [secretário do Conselho Ultramarino, Manuel Barreto de Sampaio], 
intercedendo por um bom despacho ao requerimento do capitão-mor [de Cacheu, António da Fonseca de 
Ornelas], a quem fora tirada residência devido às queixas contra o seu procedimento, alegando que o dito 
capitão era seu parente e lhe devia obrigações, [tendo já falado com o presidente do Conselho Ultramarino, 
D. Tomás de Noronha] e com o conselheiro Francisco de Valadares.  
Obs.: data aferida pela consulta acerca da devassa e residência tirada ao capitão António da Fonseca de 
Ornelas, ver AHU_CU_024, Cx. 5, D. 394. 
AHU-Angola, cx. 181, doc. 104. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 117. 
 

 

118  1665, Agosto, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a carta do rei de Mata de Putame, reino da 
Guiné, D. António de Ornelas, comunicando a sua conversão à fé cristã e oferecendo terras para a mudança 
da povoação de Cacheu, conforme informara ao capitão-mor de Cacheu e seu padrinho [António de Fonseca 
de Ornelas].  
Obs.: doc. restaurado; anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc.37-A. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 118. 
 

 

119  1666, Setembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a carta de capitão-[mor e feitor] de Cacheu, 
João Carvalho Moutinho, de 15 de Dezembro de 1665, informando que encontrara a casa-forte desmantelada 
e poucos soldados; solicitando que se ordenasse ao regedor da Justiça para que reencaminhasse para ali os 
condenados a degredo.  
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 39.  
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 119. 
 

 

120  1667, Fevereiro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
escrivão da Fazenda, do Público, Judicial e Notas da praça de Cacheu, sendo candidatos Diogo Simões e 
Francisco Tavares da Fonseca.  
Anexo: bilhete, requerimentos, cartas patentes, alvará, provisão, cartas de nomeação, certidões, informação 
de serviços.  
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 40, 43. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 120. 
 

 

121  1667, Maio, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre o requerimento do escrivão da Fazenda, do 
Público, Judicial e Notas da praça de Cacheu, Diogo Simões, solicitando ajuda de custo para poder tirar os 
despachos dos ofícios para que foi nomeado. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 41. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 121. 
 

 

122  1667, Agosto, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
capitão-[mor] e feitor da praça de Cacheu, devido ao término da nomeação de João Carvalho Moutinho, 
sendo candidatos Manuel de Almeida, João Munhoz, Jerónimo de Abreu do Vale, António de Barros Bezerra, 
Simão da Costa Pessoa e Bernardo Jorge da Silva.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 42. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 122. 
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123  1667, Dezembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do capitão-[mor] e feitor da 
praça de Cacheu, Manuel de Almeida, solicitando armas e munições para defesa do lugar. 
Obs.: resolução do infante príncipe regente D. Pedro; anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 43. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 123. 
 

 

124  1668, Março, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI] sobre o requerimento do capitão-de-mar-e-guerra, 
Agostinho Duarte, solicitando patente de capitão de seu navio, hábito de Santiago e uma pensão em 
remuneração de seus serviços presentes e futuros; informando que vindo do Maranhão para o Reino 
naufragou no Porto, perdendo todos os papéis de serviço, e que ia levar munições, armas e artilharia ao 
capitão-mor de Cacheu, Manuel de Almeida.  
Obs.: resolução do príncipe regente D. Pedro; anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 44. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 124. 
 

 

125  [post. 1668, Lisboa]  
INFORMAÇÃO do Conselho Ultramarino sobre os serviços prestados por Domingos Álvares Perdigão como 
pedreiro na fortaleza de Cacheu, de 1645 a 1650, passando às fortificações de Cabo Verde onde esteve dois 
anos, recebendo por fim licença do governador Jorge de Mesquita [Castelo Branco] para voltar a Portugal. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 44-A. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 125. 
 

 

126  1669, Maio, 20, Lisboa,  
DECRETO do príncipe regente D. Pedro ordenando que o Conselho Ultramarino consulte sobre os serviços e 
merecimentos de Manuel Moniz de Mendonça na capitania de Cacheu. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 45. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 126. 
 

 

127  1669, Junho, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
cargo de capitão-[mor] e feitor da praça de Cacheu, devido ao falecimento de Manuel de Almeida, sendo 
candidatos João Munhoz, Manuel Moniz de Mendonça e António de Barros Bezerra. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 46. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 127.  
 

 

128  1669, Setembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
cargo de escrivão da Fazenda, do Público, Judicial e Notas da praça de Cacheu, devido ao falecimento de 
Diogo Simões, sendo candidatos Francisco Fernandes Lúcio de Azevedo, António Gomes de Soveral e José 
de Mendonça Furtado. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 47. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 128. 
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129  [post. 1669, Fevereiro, Lisboa] 
INFORMAÇÃO (minuta) do Conselho Ultramarino sobre os serviços prestados por João Carvalho Moutinho 
como soldado, alferes e capitão na praça de Cacheu entre 1632 e 1648, tendo embarcado em duas armadas 
entre 1635-1636, para Cádis e o Brasil, e lutado contra os franceses em Perpinhão e na Corunha em 1639; 
após a aclamação [de D. João IV] serviu quatro anos nas fronteiras do Reino, tendo participado na tomada de 
várias vilas, sendo ferido e preso em Badajoz; em 1646 fez parte do exército do conde do Alegrete e em 1664 
fora nomeado capitão e feitor de Cacheu, onde reedificara à sua custa, após um incêndio, a igreja matriz e a 
casa-forte. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 47-A. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 129. 
 
 
 
  

 

130  1670, Setembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a conveniência de fortificar a praça 
de Cacheu para evitar a ocupação das fontes de água e os conflitos com os negros; a necessidade de 
acautelar a coacção do Rei Negro sobre o capitão da praça para deixar entrar navios estrangeiros; que o 
governador e capitão geral de Cabo Verde, Manuel Pacheco de Melo, cobrasse um tributo sobre cada 
produto comerciado naquele lugar e usasse a verba numa companhia de infantaria; que o governador, para 
se impor aos principais de Cacheu e conseguir a obediência dos negros, fosse autorizado pela Junta do 
Comércio Geral do Brasil a usar dois navios da frota de Pernambuco para visitar Cacheu, e que tudo tivesse 
regulamento.  
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 48. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 130. 
 

 

131  [ant. 1671, Dezembro, 29, lisboa] 
REQUERIMENTO de Domingos Andrade de Carvalho, ao príncipe regente D. Pedro solicitando carta do 
cargo de escrivão da Fazenda, Público e Judicial em remuneração dos seus serviços de soldado, alferes e 
capitão em Santiago e Guiné, entre 1655 e 1668, tendo sido preso pelos gentios “Falupos” em 1670 e 
obrigado a vender toda a sua fazenda para pagar o resgate. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 50. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 131. 
 

 

132  [1671] 
REQUERIMENTO de Domingos Andrade de Carvalho ao príncipe regente [D. Pedro] solicitando a 
propriedade do ofício de escrivão da Fazenda Real e do Público e Judicial de Cacheu por morte do 
proprietário do cargo, Diogo Simões, e por terminar o tempo de Francisco Freire Lúcio de Azevedo na 
serventia do ofício, em Outubro de 1672. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6, doc. 58 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 132. 
 

 

133  1672, Maio, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a companhia que Manuel da Costa 
Pessoa, ex-governador e capitão-general de Cabo Verde, pretendia fazer para levar todas as fazendas 
necessárias para recuperar o comércio de Cacheu e Rios da Guiné e evitar o trato dos estrangeiros.  
Anexo: parecer e consulta. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 51 e 49. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 133. 
 

 

134  1672, Agosto, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o auto que o capitão-[mor] e feitor 
da praça de Cacheu, Manuel Moniz de Mendonça, mandou fazer ao escrivão da Provedoria de Cacheu, 
Francisco Fernandes Lúcio de Azevedo. 
Anexo: parecer. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 52. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 134. 
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135  1672, Agosto, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de João Carvalho 
Moutinho, capitão-[mor] e feitor da praça de Cacheu entre 1666 e 1669, solicitando provisão para recuperar 
os bens que o capitão e feitor de Cacheu, Manuel Moniz de Mendonça, lhe sequestrou. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 53. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 135. 
 

 

136  [ca. 1672] 
RELAÇÃO de géneros trazidos num navio castelhano: vinhos, azeite, chapéus, tafetás, peças de prata, 
veludos, meias de seda e de lã, baetas, panos de Londres e de Holanda, espelhos, entre outros. 
Obs.: m. est.; datação pela marca d’água. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 65. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 136. 
 

 

137  [post. 1672, Lisboa] 
OFÍCIO de Luís Teixeira de Carvalho, ao [secretário de estado do expediente e mercês], Roque Monteiro 
[Paim], informando ter cumprido o aviso que o mandava copiar e remeter documentos que tinham ido a 
Cacheu. 
Obs.: marca d’água de 1672; O Portal da história: história de Portugal [consultado em 15/05/2012]; disponível 
em: http://www.arqnet.pt/portal/portugal/documentos/dlc_testamento1.html;.  
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 72. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 137. 
 

 

138  1673, Agosto, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a devassa mandada tirar ao 
capitão-[mor e feitor de Cacheu], Manuel Moniz de Mendonça, pelo ouvidor-geral de Cabo Verde]. 
Anexo: pareceres. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 54. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 138. 
 

 

139  1674, Abril, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do capitão-[mor e feitor] e 
recebedor da Fazenda da praça de Cacheu, Sebastião Vidigal da Rosa, de 22 de Abril de 1674, sobre a 
escassez de armas, munições, fortificações, rendimentos e soldados naquele lugar 
Anexo: parecer e cartas. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 55. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 139. 
 

 

140  1675, Janeiro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre ajustes às condições propostas 
para o contrato da companhia de Cacheu, instituída por resolução de 25 de Julho de 1674, e através da qual 
se visava a continuidade e a segurança da praça de Cacheu e o desenvolvimento do comércio da Guiné, 
estabelecendo para isso as obrigações e os direitos da companhia, bem como a nomeação de António de 
Barros Bezerra para capitão-mor de Cacheu.  
Anexo: propostas (condições), relações, escrito, despacho, consulta, propostas (cópia das condições), 
pareceres, consulta, ofícios, cartas, lista. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 60, 58, 59, 57 e 56. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 140. 
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141  1676, Janeiro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o pedido de Mariana da Costa, 
viúva de Manuel Moniz de Mendonça, ex-capitão-[mor] de Cacheu, solicitando que os bens que haviam sido 
sequestrados em Cabo Verde por altura da devassa feita ao marido, lhe fossem restituídos e enviados a 
Lisboa, uma vez que se provara que ele nada devia à Fazenda Real, porém faltava sair a respectiva ordem 
do procurador da Fazenda e a demora poderia propiciar a perda ou o descaminho dos bens. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 61. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 141. 
 

 

142  [ca. 1676, Maio, 20, Lisboa] 
REGIMENTO (minuta) para os cargos de feitor e de escrivão da Fazenda Real na praça de Cacheu; o cargo 
de feitor seria desanexando do de capitão em virtude da instituição de uma companhia de comércio em 
Cacheu, Rios e costa da Guiné, ficando à sua responsabilidade, com o auxílio do escrivão, a cobrança dos 
direitos da fazenda que entrasse e saísse daquele lugar e o assento das armas, munições, pólvora e 
artilharia que ali chegasse; devendo possuir um livro de registo das despesas, outro para os regimentos e 
alvarás régios, e outro para os despachos, avenças e fianças aos navios. 
Obs.: ver AHU_CU_REGIMENTOS, Cod. 169, fl. 55-56. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 62. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 142. 
 

 

143  [ca. 1676, Maio, 20, Lisboa] 
REGIMENTO (minuta) para o cargo de capitão-mor de Cacheu, Rio Grande, São Domingos e de mais 
conquistas da Guiné, estabelecendo as suas obrigações e deveres no que se referia à defesa, fortificação e 
povoamento da praça, dando conhecimento da instituição da Companhia de Cacheu, garantindo a obediência 
de todos à sua implementação. 
Obs.: ver AHU_CU_REGIMENTOS, Cod. 169, fl. 56-59; anexo: regimento (minuta). 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 63. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 143. 
 

 

144  1677, Março, 11, Cacheu 
OFÍCIO de Tomás Fernandes Coronel, comunicando da impossibilidade em seguir a disposição dada para a 
povoação de Cacheu por falta de ornamentos na igreja; dando conta do frade apóstata encontrar-se na 
Gâmbia, com informações de ser um negro gentio baptizado que não se sujeitou à igreja; acerca da débil 
situação religiosa e de fé que encontrou na povoação de Cacheu com muitos negros gentios baptizados que 
voltavam de novo à sua religião, mantendo oito a nove mulheres como suas esposas. 
AHU-Cabo Verde, cx. 6 - A, doc. 109 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 144. 
 

 

145  1678, Dezembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para o 
ofício de escrivão da Fazenda Real da praça de Cacheu, devido ao falecimento de António Rodrigues de 
Figueiredo, sendo candidato António Gomes de Sousa. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 64. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 145. 
 

 

146  1681, Novembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a nomeação de pessoas para a 
capitania de Cacheu, por estar vago o cargo de capitão, sendo candidatos José Gonçalves de Oliveira, Diogo 
Freire da Fonseca, Valentim Tavares Cabral. 
Anexo: requerimento e bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 1. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 146. 
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147  1681, Novembro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do administrador 
da Companhia de Cacheu, Manuel Preto Valdez, solicitando que o governador da capitania de Pernambuco 
[Aires de Sousa de Castro] desse licença para que o patacho da Companhia que levasse escravos de Cabo 
Verde ao Brasil voltasse acompanhado de dois navios da frota de Pernambuco. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 2. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 147. 
 

 

148  1682, Setembro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o pedido de Lourenço de Matos 
Gomes, morador do distrito de Cacheu, solicitando provisão para que o capitão-mor de Cacheu e o ouvidor-
geral daquelas ilhas fizessem as partilhas dos bens de Ambrósio Gomes, seu pai, falecido em 1679, que fora 
capitão-mor daquela praça, porque a viúva arrecadara todos os bens e fizera prender o signatário em Cabo 
Verde. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 3. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 148. 
 

 

149  1684, Junho, 6, Cacheu 
CARTA [dos moradores de Cacheu] ao rei [D. Pedro II] queixando-se do comportamento impróprio e 
instigador de frei Domingos da Encarnação, que ali ficara para propagar a fé cristã depois da partida dos 
demais religiosos da província [capucha da Soledade] dos algarves, solicitando que fosse mandado recolher 
para não provocar desacatos em toda a Guiné.  
Obs.: m. est. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 4. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 149. 
 

 

150  1684, Junho, 6, Cacheu 
CARTA [dos moradores de Cacheu] ao rei [D. Pedro II] felicitando-o. 
Obs.: m. est. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 5. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 150. 
 

 

151  1685, Janeiro, 16, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia) de D. Pedro I,I ao [capitão-mor de Cacheu], António de Barros Bezerra, ajustando o 
pagamento de Manuel Rodrigues Nogueira, caixa e companheiro do contrato de Cacheu e Maranhão, pelo 
adiantamento do salário e mantimentos dos 50 soldados que foram montar guarnição naquela praça e em 
Cabo Verde; ordenando que o pagamento fosse pontual, em patacas ou escravos; caso não houvesse como 
pagar-lhe seria passada certidão pelo escrivão e feitor da Fazenda Real para que a Companhia fosse 
ressarcida na Casa da Índia, da mesma forma que se deveria dar conhecimento ao tesoureiro do Conselho 
Ultramarino ou de Cabo Verde dos pagamentos realizados. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 18. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 151. 
 

 

152  1685, Fevereiro, 16, Lisboa  
CONSULTA da Junta Geral das Missões ao rei [D. Pedro II] sobre António de Barros Bezerra não poder 
aceitar o cargo de capitão-mor de Cacheu para o qual foi nomeado, em virtude das dívidas que contraiu 
como administrador da Companhia de Cacheu e dos seus bens lhe terem sido sequestrados. 
Anexo: parecer, certidão, requerimento, relação e procuração.  
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 6. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 152. 
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153  [ant. 1685, Março, 13]  
REQUERIMENTO do capitão António de Azevedo Fontoura ao rei [D. Pedro II] solicitando o hábito de Cristo 
em vez do de Santiago, tença e alvará de ofício para a filha, em remuneração dos serviços prestados, 
durante treze anos, como soldado, alferes e capitão na província de Trás-os-Montes, no Minho, no Alentejo e 
em Cabo Verde. 
Anexo: parecer (minuta) e portaria. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 7. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 153. 
 

 

154  1685, Agosto, 5, Cacheu 
RELAÇÃO (traslado) dos géneros recebidos a 28 de Julho de 1685, pelo ex-feitor da Fazenda Real de 
Cacheu, Manuel de Sousa Mendonça [Fuzeiro], substituindo o feitor António de Azevedo Fontoura, que se 
encontrava doente: artilharia, pólvora, balas, murrão, apetrechos, barras de ferro, etc.  
Obs.: m. est.; murrão é o pedaço de corda que servia de pavio às peças de artilharia. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 9. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 154. 
 

 

155  1685, Setembro, 14, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário do Conselho Ultramarino] André Lopes de La[vre] ao [secretário de estado], Pedro 
Sanches Farinha, remetendo uma consulta solicitada por Pedro Sanches Farinha. 
Obs.: m. est.  
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 10. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 155. 
 

 

156  1686, Fevereiro, 23, Cacheu 
OFÍCIO do feitor de Cacheu, António de Azevedo Fontoura, ao [secretário de estado do Expediente e 
Mercês], Roque Monteiro Paim, sobre a chegada do capitão-mor António de Barros [Bezerra] a 1 de Junho 
de 1685, tendo logo prendido o feitor e dois homens que governavam a praça, conforme as ordens que 
trazia; informando também que recebera a Fazenda Real que estava em posse do ex-feitor e que era quase 
toda de fraca qualidade; dando conta do atrito que tinha com o capitão-mor por ter dispensado alguns 
soldados para embarcarem, de ser ele a gerir as verbas que trazia e por não financiar a construção de um 
forte que o capitão-mor queria fazer mas que ele signatário julgava inútil pela localização escolhida e pela 
necessidade de fortificar a barra com duas fortalezas. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 11. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 156. 
 

 

157  1686, Março, 15, Lisboa 
PARECER do [conselheiro do Conselho Ultramarino], Domingos Manuel Henriques, sobre as informações a 
apresentar pelos candidatos aos cargos militares: ofícios e tempos de serviços anteriores, baixas e licenças 
gozadas. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 18. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 157. 
 

 

158  1686, Abril, 23, [Lisboa] 
ESCRITO do desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio, ao [presidente do Conselho Ultramarino], 
conde de Vale de Reis [D. Nuno de Mendonça], propondo Pedro Henriques para o cargo de solicitador da 
Fazenda Real. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 18. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 158. 
 

 

159  1686, Agosto, 5, [Lisboa] 
OFÍCIO do [secretário de estado], Pedro Sanches Farinha, ao [presidente do Conselho Ultramarino], conde 
de Vale de Reis [D. Nuno de Mendonça], sobre a decisão que tivera o requerimento Manuel de Sousa de 
Mendonça Fuzeiro, em que pedia a liberdade ou fiéis carcereiros. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 15. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 159. 
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160  1686, Agosto, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre uma consulta anterior acerca de um 
requerimento de frei Manuel de Santa Helena, preso em Argel ao sair de Cacheu para onde fora em missão. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 16. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 160. 
 

 

161  [ant. 1686, Agosto, 23] 
REQUERIMENTO de Clara Maria de Campos, viúva do capitão António Rodrigues de Figueiredo, que 
faleceu em serviço na praça de Cacheu [em 1678], solicitando a metade da acção dos serviços de seu 
marido, conforme estabelecera a sentença do juízo da justificação, assim como da mercê do hábito de Cristo 
e da pensão de uma comenda pelos serviços de seu sogro, João de Figueiredo, tudo para o casamento da 
sua filha Catarina.  
Anexo: carta patente; certidões, carta de nomeação, requerimentos, escrito, portaria (cópia), despacho 
(cópia). 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 161. 
 

 

162  1686, Setembro, 28, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia) do rei D. Pedro II ao capitão-mor de Cacheu, António de Barros Bezerra, sobre a 
forma de tratar os franceses e os ingleses que comerciavam na região, sem causar conflitos ou prejuízo para 
os territórios portugueses da Guiné, fortalecendo os laços de fidelidade e obediência dos negros que 
reconheciam a coroa portuguesa naquelas partes. 
Anexo: carta (cópia). 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 18. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 162. 
 

 

163  1686, Setembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a carta do pároco de Cacheu e ouvidor da 
Guiné, padre António Moreira, de 22 de Julho de 1686, enunciando os inconvenientes, para o serviço de 
Deus e o serviço real, de irem missionários estrangeiros para aquelas partes, porque a diferença da língua 
dificultava a conversão do gentio e porque nos portos onde assistiam entravam muitos barcos ingleses, 
franceses e castelhanos para carregar escravos sem pagar os respectivos direitos ao rei de Portugal.  
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 21 e 8. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 163. 
 

 

164  1686, Outubro, 9, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o que escreveu o [capitão-mor de Cacheu], António de Barros 
Bezerra. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 19. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 164. 
 

 

165  1686, Novembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento do caixa e companheiro do 
contrato de Cacheu e Maranhão, Manuel Rodrigues Nogueira, solicitando que fosse passado decreto ao 
Conselho da Fazenda para que lhe pagassem os direitos de pau cravo na Casa da Índia. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 20. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 165. 
 

 

166  1686, Dezembro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o ofício de 
escrivão da Fazenda, Público, Judicial [e Notas] da praça de Cacheu, sendo candidato Manuel da Silva 
Botelho.  
Anexo: bilhete.  
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 23. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 166. 
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167  1686, Dezembro, 3, Lisboa 
CONSULTA da Junta Geral das Missões ao rei D. Pedro II sobre a carta dos missionários castelhanos 
[capuchinhos da província da Andaluzia], frei Francisco da Mota, frei Ângelo de Fuente la Pena e frei 
Boaventura de Maluenda, sobre o que padeciam na povoação de Bissau, distrito de Cacheu, para onde 
foram propagar o Evangelho, encontrando os cristãos a viver em pecado; queixando-se de serem vítimas de 
violência e retaliações dos naturais por não darem àqueles sepulturas eclesiásticas; pedindo que o capitão-
mor de Cacheu os defendesse e impedisse que fossem expulsos dali; o Conselho Ultramarino aconselhara a 
fortalecer as alianças com os reis vizinhos de forma a evitar conflitos e a favorecer as missões de 
evangelização e fomentar o comércio. A Junta das Missões corrobora este parecer, bem como a 
determinação do rei de fazer uma fortaleza na barra de Bissau e trocar os missionários castelhanos pelos 
portugueses da província da Soledade, porque demonstravam mais empatia com os reis negros, podendo 
pacificá-los através da cristianização.  
Obs.: doc. em português e espanhol; anexo: consulta (minuta), consulta, carta. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 25, 21, 12. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 167. 
 

 

168  1686, Dezembro, 3, Lisboa 
CONSULTA (reformada) da Junta Geral das Missões ao rei D. Pedro II sobre as cartas do capitão-mor de 
Cacheu, António de Barros Bezerra, em que assegurava o bom estado daquela praça e a pacificação dos 
gentios, alertando para a decadência do comércio de Cacheu devido à presença de franceses e ingleses 
desde a costa da Guiné ao Cabo da Boa Esperança, impedindo os barcos dos moradores de Cacheu de 
chegar a Bissau, Rio Grande, Geba, Rio de Nuno, Bijagós e alguns portos de Serra Leoa para comerciar 
negros, marfim e cera; apontando como principais responsáveis o mercador francês João de La Fuente e o 
seu irmão, em virtude do contrato de comércio que tinham com o rei de França [Luís XIV]; informando que 
fizera um novo baluarte no Rio de Casamansa para maior defesa contra os franceses que ali iam por causa 
da cera; sugerindo que se não fosse possível revogar a licença de comércio do rei francês, se permitisse a 
entrada dos franceses em Cacheu para ai comerciarem e pagarem os direitos; a Junta aconselhou evitar 
conflitos armados com os franceses, sem lhes permitir entrada em Cacheu porque seria sinal de fraqueza; 
devendo-se proibir todo o comércio de estrangeiros em Cabo Verde e assim garantir que os reis vizinhos e os 
negros apenas adquirissem panos através dos portugueses; deveria o governador e capitão-general de Cabo 
Verde, Veríssimo Carvalho [da Costa], auxiliar o capitão-mor na defesa e obras da praça mostrando a força e 
a unidade dos portugueses; se tal fosse deliberado pelo rei seria escusado responder à queixa do feitor de 
Cacheu quanto à inutilidade das fortificações pedidas pelo capitão-mor, porque excedia as suas atribuições. 
Obs.: doc. em português e francês; ver AHU_CU_049, Cx. 2, D. 156; anexo: consultas, carta régia (cópia), 
contractos (cópias), carta, ofício.  
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 24, 22, 13, 14. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 168. 
 

 

169  1686, Dezembro, 22, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia) do rei [D. Pedro II] ao novo governador e capitão-general de Cabo Verde, Veríssimo 
Carvalho da Costa, ordenando fosse a Cacheu para auxiliar o capitão-mor, António de Barros Bezerra, na 
defesa da praça contra os estrangeiros; ordenando que o capitão-mor fizesse as fortificações em locais 
convenientes e garantisse a obediência dos naturais para assegurar o comércio naquelas partes; evitasse o 
conflito com franceses e ingleses e assim conservasse a praça; estabelecendo que o feitor de Cacheu 
assistisse nas obras que o capitão-mor decidir fazer para defender e aumentar a praça; mandando recolher 
os religiosos castelhanos a Cabo Verde de onde seriam conduzidos a Portugal, indo para o Hospício de 
Bissau os padres da Soledade. 
Obs.: ver AHU_CU_049, Cx. 2, D. 168. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 169. 
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170  1686, Dezembro, 27, Lisboa 
CARTA RÉGIA (minuta) do rei [D. Pedro II] ordenando que o [governador da capitania de Pernambuco], João 
da Cunha Souto Maior, o informasse do estado da alfândega e armazéns da Fazenda daquela capitania, 
devido ao alerta do procurador da Fazenda [Real de Pernambuco], João do Rego Barros, em carta de 6 de 
Agosto de 1686, para o seu estado de ruína. 
Obs.: ver AHU_ CU_015_Cx. 14, D. 1384  
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 27. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 170. 
 

 

171  [ca. 1686, Lisboa] 
PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino sobre quem mandar a Cacheu para dominar os moradores 
revoltados contra o governo da praça e dos meios a utilizar; António de Barros [Bezerra] era a pessoa ideal 
mas estava preso até se fazer a liquidação das contas da Companhia [de Cacheu] de que fora administrador, 
tendo intercedido por ele o corregedor Nicolau de Torres e o caixa da dita Companhia, Manuel Preto Valdez. 
Obs.: no mesmo suporte constam três consultas (minutas) do Maranhão; ver AHU_ACL_CU_009, Cx. 6, D. 
735; anexo: parecer (minuta). 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 108. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 171. 
 

 

172  1687, Janeiro, 8, Lisboa 
CONSULTA (minuta) da Junta Geral das Missões ao rei [D. Pedro II] sobre o que informara o ex-capitão de 
Cacheu, José Gonçalves [de Oliveira], acerca de Bebiana Vaz [de França] e do prejuízo para Cacheu do 
comércio de panos e roupas de Cabo Verde com os estrangeiros; propondo que quem estivesse envolvido 
naquele comércio incorresse em pena de morte e fosse sentenciado pelo governador, ouvidor-geral e 
provedor da Fazenda Real, em Santiago, ou apenas pelo ouvidor-geral quando este estivesse em Cacheu, 
podendo a execução ser feita no local do crime para servir de exemplo.  
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 28. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 172. 
 

 

173  1687, Janeiro, 10, Lisboa 
PARECER do desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio sobre o sumário das testemunhas ouvida 
contra Bebiana Vaz [de França], acusando-a de prejudicar o comércio dos moradores e a arrecadação da 
Fazenda Real, porque propiciava o comércio dos estrangeiros com os naturais, fora cúmplice do 
levantamento de Cacheu e da prisão do capitão-mor [José Gonçalves de Oliveira], devendo ser enviada para 
Santiago e os seus bens inventariados para que a Fazenda Real não fosse prejudicada; aconselhando a 
prisão do irmão dela, Ambrósio Vaz [de França] e do sobrinho, Francisco Vaz [de França], e o sequestro dos 
bens de ambos porque eram culpados dos mesmos crimes. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 29. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 173. 
 

 

174  1687, Março, 4, Cacheu 
CARTA do capitão-mor de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. Pedro II] sobre a segurança da 
praça e a pacificação dos naturais com os moradores, alertando para o declínio do comércio de Cacheu 
devido à presença de franceses e ingleses, desde a costa da Guiné ao Cabo da Boa Esperança, e das 
movimentações de materiais e navios de franceses para construir uma fortaleza num ilhéu de Bissau, com o 
que dominariam todo o comércio na zona; informando que não estava no regimento indicação de como 
deveria agir e não tinha meios para o proibir, ficando Cacheu sem sustento e deserto se perdesse o comércio 
daquela barra. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 30. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 174. 
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175  1687, Março, 4, Cacheu 
CARTA do feitor de Cacheu, António de Azevedo Fontoura, ao rei [D. Pedro II] sobre o rendimento dos 
navios portugueses e estrangeiros despachados naquela alfândega no tempo do feitor Manuel de Sousa 
[Mendonça Fuzeiro]; queixando-se das ingerências dos capitães-mores nas competências do ofício de feitor; 
informando que o capitão-mor [António de Barros Bezerra] nada fazia para expulsar os franceses daquelas 
partes, mesmo estando eles a construir uma fortaleza num ilhéu de Bissau.  
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 30. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 175. 
 

 

176  1687, Março, 26, Bissau 
OFÍCIO do [missionário da província de capuchos da Soledade], frei Francisco de Pinhel, ao [provincial, frei 
Luís de S. José], acerca do dinheiro que deixou ao síndico Francisco Garcia, da fidelidade ao rei 
demonstrada pelo [piloto da nau Milagres], João Gomes, da boa recepção que teve do rei de Bissau, da 
grande prudência e zelo do governador e capitão-general de Cabo Verde, [Veríssimo Carvalho da Costa]; 
solicitando mais frades para aquelas partes. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 33. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 176. 
 

 

177  1687, Abril, 2, Cacheu 
CARTA do governador e capitão-general de Cabo Verde, Veríssimo Carvalho da Costa, e do capitão-mor de 
Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. Pedro II] informando que concordavam na forma de conservar 
e aumentar aquelas conquistas e atenuar a falta de moradores e as quebras no comércio: construir as 
fortalezas de Bissau e de Bolor para impedir o comércio francês e inglês, respectivamente; fazer duas 
galeotas idênticas às da Índia, com duas peças na proa, para controlar as actividades naqueles rios, 
recorrendo aos conhecimentos do piloto da nau Milagres, João Gomes; conquistar as terras circunvizinhas 
com o auxílio de 600 homens, mesmo que fossem criminosos porque o clima era punição suficiente; 
informavam que o meio de sustentar aquele lugar era permitir, mesmo que provisoriamente, o comércio com 
os estrangeiros, porque até à conclusão das fortalezas receberiam os direitos; declarava o governador que o 
rei de Bissau e os seus vassalos tinham apreciado os presentes, bem como a presença do padre Francisco 
de Pinhel e mais missionários, e tinham enviado uma comitiva com três escravos para enviar ao rei de 
Portugal, e indicado o melhor local para a fortaleza de Bissau, para a qual fora nomeado Manuel Teles de 
Avelar. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 34. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 177. 
 

 

178  1687, Abril, 4, Cacheu 
CARTA do capitão-mor de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. Pedro II] informando como os 
gentios amigos de Portugal comerciavam com outros gentios e compravam produtos dos franceses; 
declarando que acordara com o governador e capitão-general de Cabo Verde, Veríssimo Carvalho da Costa, 
construir duas galeotas para controlar aqueles portos e rios e travar o comércio com os estrangeiros, assim 
como a construção das fortalezas de Bissau e Bolor imporia o respeito do domínio da coroa portuguesa; 
alertando que saindo João de La Fuente, administrador da Companhia de França, da Feitoria de Bissau, 
vieram outros administradores para erguer uma fortaleza; dando conta que todas as despesas das fortalezas, 
das galeotas e das datas [dádivas] dos reis vizinhos seriam por ele conferidas, sendo seu administrador 
Manuel da Silva Botelho.  
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 36. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 178. 
 

 

179  1687, Julho, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre uma consulta anterior referente ao 
requerimento do religioso de São Francisco da província dos Algarves, frei Manuel de Santa Helena, preso 
em Argel com frei Pascoal de São Francisco e frei João da Madre de Deus, em que solicitara esmola para o 
seu resgate, no entanto a verba não podia sair da Junta das Missões, devendo ser paga pela Fazenda Real. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 37. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 179. 
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180  1687, Setembro, 16, Lisboa 
CARTA [do conselheiro do Conselho Ultramarino], Bento Teixeira de Saldanha, ao rei [D. Pedro II] dando o 
seu parecer sobre o requerimento de Brites da Cunha de Eça, mulher de Manuel de Sousa de Mendonça 
Fuzeiro, preso em Lisboa, e da ausência de bens de raiz fora os de Cacheu, já sequestrados, sendo mãe de 
quatro filhos e uma filha.  
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 38. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 180. 
 

 

181  1687, Novembro, 8, Lisboa 
CONSULTA da Junta Geral das Missões ao rei D. Pedro II sobre o pedido de liberdade de Manuel de Sousa 
de Mendonça Fuzeiro, ex-feitor da Fazenda Real de Cacheu, preso há vários anos por alegada cumplicidade 
no levantamento daquela praça e na prisão do capitão-mor José Gonçalves [de Oliveira], de que foram 
principais responsáveis Bebiana Vaz [de França], seu irmão Ambrósio Vaz [de França], e Manuel de 
Andrade.  
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 39. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 181. 
 

 

182  1687, Novembro, 8, Lisboa 
CONSULTA da Junta Geral das Missões ao rei D. Pedro II sobre a carta do rei de Bissau, informando o 
quanto este apreciara a chegada dos missionários e de como dera consentimento para a construção da 
fortaleza naquele lugar, prometendo defendê-la e não comerciar com os estrangeiros; sobre como o maioral 
de Bolor aceitou uma fortaleza nas suas terras; acerca dos presentes que se deram ao rei de Bissau e da 
escolha de Francisco Teles de Avelar para chefiar a construção da fortaleza, devido ao seu tacto para ganhar 
a confiança daquele rei negro.  
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 40.  
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 182. 
 

 

183  1687, Novembro, 13, Lisboa 
CONSULTA da Junta Geral das Missões ao rei D. Pedro II sobre as queixas do capitão-mor de Cacheu, 
António de Barros Bezerra, e do feitor da mesma praça, António de Azevedo Fontoura, um contra o outro, 
relativamente ao pagamento do soldo do capitão-mor e da consignação das datas [dádivas] dos reis vizinhos. 
Anexo: cartas.  
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 32 e 35. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 183. 
 

 

184  1687, Novembro, 13, Lisboa 
CONSULTA da Junta Geral das Missões ao rei D. Pedro II sobre a verba da Fazenda Real que o feitor de 
Cacheu, António de Azevedo Fontoura, tinha para a construção das fortalezas de Bolor e de Bissau, e as 
dúvidas no câmbio da mesma, de barafulas para cruzados; propondo-se enviar um sindicante a Cabo Verde 
e a Cacheu. 
Obs.: barafula era a moeda usada em Cabo Verde e Guiné. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 41. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 184. 
 

 

185  1687, Dezembro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento do tesoureiro do Conselho 
Ultramarino, João da Cunha de Abreu, solicitando que fossem passadas ordens para que o administrador da 
Companhia de Cacheu, Rios, e costa da Guiné, Manuel Preto Valdez, apresentasse as contas do dinheiro 
avançado pela Fazenda Real na dita companhia, onde também entraram António de Barros Bezerra e 
Manuel da Costa Pessoa, devendo todos apresentar suas contas. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 42. 
AHU_CU_049, Cx. 2, D. 185. 
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186  1688, Janeiro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento do escrivão da Fazenda Real, 
Público, Judicial e Notas da praça de Cacheu, Manuel da Silva Botelho, tendo sido encarregue da construção 
da fortaleza de Bolor pelo governador e capitão-general de Cabo Verde, Veríssimo Carvalho da Costa, 
solicitava que o filho Francisco da Silva Botelho, soldado em Cacheu, servisse no dito ofício por três anos.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 43. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 186. 
 

 

187  1688, Fevereiro, 28, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão da praça de Cacheu, sendo candidatos António da Fonseca Pinto, António Álvares da Costa, António 
de Mendonça Pimentel, Mateus Pereira Girão, António Coelho de Melo e Manuel Ribeiro da Fonseca. 
Obs.: AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 18, fl. 149-151v. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 44. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 187. 
 

 

188  1688, Março, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o pedido dos padres da província da Soledade, 
assistentes no convento de Cabo Verde, solicitando a construção de um hospício em Cacheu para se 
recolherem as verbas que necessitavam para a sua missão de evangelização; contando com as informações 
do capitão-mor de Cacheu, José Gonçalves de Oliveira, e do feitor Manuel de Sousa [de Mendonça Fuzeiro], 
acerca da matéria. 
Anexo: pareceres, parecer (minuta) e decreto. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 46 e 45. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 188. 
 

 

189  1688, Maio, 24, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o ofício de feitor 
da Fazenda Real da praça de Cacheu, em virtude do prazo da nomeação de António de Azevedo Fontoura 
ter terminado, sendo candidatos João Sobrinho da Cruz.  
Obs.: AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 18, fl. 138v. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 47. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 189. 
 

 

190  1688, Julho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a decisão de encarregar o provedor da 
Contadoria Geral, Luís Mendes de Mesquita, de tomar as contas da Companhia de Cacheu, de que foi caixa 
e administrador Manuel Preto Valdez. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 49. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 190. 
 

 

191  1689, Janeiro, 20, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre uma consulta anterior à carta do capitão-mor 
de Cacheu, António de Barros Bezerra, que relatava o declínio do comércio naquela praça devido à 
concorrência dos estrangeiros, a falta de gente e moradores, as razões por não se terem feito as galeotas e 
de os ofícios não serem servidos pelos seus proprietários; dando conta que as fortificações de Bissau e Bolor 
se tinham feito com o apoio de Bebiana Vaz de França, em agradecimento pela sua liberdade e que o 
pagamento das datas [dádivas] aos reis vizinhos se faziam pela verba do feitor António de Azevedo Fontoura; 
referindo a sindicância executada por Manuel da Costa Ramalho, por ordem régia, a todos estes factos. 
Anexo: parecer, consulta, cartas. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 52, 50, 51 e 48. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 191. 
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192  1689, Abril, 29, Cacheu 
TERMO passado pelo escrivão da Fazenda Real, Manuel da Silva Botelho, a mando do capitão-mor de 
Cacheu, João de Sousa de Abreu e Lima, sobre o miserável estado em que achava aquela praça e seus 
moradores desde que chegou e tomou posse, confirmado pelos testemunhos dos capitães Santos Vidigal 
Castanho, homem branco, de Portugal, morador e casado naquela praça e Manuel Afonso Palerma, também 
português e assistente em Cacheu. 
AHU-Cabo Verde, cx. 7- A, doc., cx.7, doc., 51  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 192. 
 

 

193  [ant. 1689, Maio, 20] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor de Cacheu, José Gonçalves de Oliveira, ao rei [D. Pedro II] solicitando 
traslado do registo da eleição ocorrida em Cacheu aquando da sua prisão pelos moradores daquela praça.  
Obs.: inclui traslado. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 53 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 193. 
 

 

194  1689, Outubro, 5, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do capitão-mor de Cacheu, João de 
Sousa de Abreu e Lima, de 30 de Maio de 1689, acerca do socorro que tentou prestar a um navio castelhano, 
na vila da Praia, vindo de Havana com açúcar e tabaco, atacado por navios franceses, alguns do rei de 
França, sobre quem disparou sem conseguir evitar o furto do navio por não ter todas as fortificações da praça 
terminadas; declarando que acusara os franceses de pirataria e desrespeito ao rei de Portugal; informando 
que um dos franceses viera negociar com o bispo e quisera comprar o barco em que fugiram dois 
castelhanos mas ele signatário dissera que o comprara para uso de Sua Majestade e de como o bispo o 
queria. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 56 e 54. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 194. 
 

 

195  1689, Outubro, 20, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do capitão-mor de Cacheu, João de 
Sousa de Abreu e Lima, de 30 de Maio de 1689, dando a conhecer o miserável estado da praça, a falta de 
moradores, as dificuldades de defesa, o falecimento do sindicante [Manuel da Costa Ramalho] e o impasse 
de tal facto na justiça; mencionando a necessidade de estabelecer alianças com os reis vizinhos e as 
vantagens de uma companhia de mercadores portugueses levar os géneros necessários aos moradores e 
comerciar nos rios e portos onde fossem comprar escravos, evitando assim a perda daquela praça de que 
dependiam todas as ilhas de Cabo Verde; pedindo tempo para estabelecer o dito contrato e obter a 
obediência dos negros; sugerindo a entrada livre dos estrangeiros em Cacheu para se usarem as verbas dos 
direitos das fazendas comerciadas no pagamento das despesas e nas reparações das fortificações, sendo 
isso mais proveitoso à Fazenda Real do que a proibição do comércio. 
Anexo: cartas e parecer. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 57, 31 e 55. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 195. 
 

 

196  1689, Novembro, 26, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento do ex-feitor da Fazenda Real 
da praça de Cacheu, Manuel de Sousa de Mendonça Fuzeiro, tendo os bens sequestrados e estando preso 
há cinco anos, devido às acusações de António de Barros Bezerra, solicitava liberdade para provar a sua 
inocência.  
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 58. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 196. 
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197  [ant. 1690, Janeiro, 14] 
INFORMAÇÃO [do ex-governador e capitão-general de Cabo Verde], Inácio da França Barbosa, sobre as 
conveniências para a conservação da praça de Cacheu de existir uma companhia de comércio portuguesa 
que levasse aos moradores e aos gentios daquelas partes os géneros estrangeiros que necessitavam, 
evitando que negociassem com os estrangeiros na Gâmbia e na Serra Leoa; referindo a utilidade de 
conservar o forte de Bissau e aconselhando a Fazenda Real a criar a dita companhia caso não houvesse 
interessados para investir nela. 
Anexo: informação. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 110. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 197. 
 

 

198  1690, Janeiro, 14, Lisboa 
ALVARÁ de confirmação (cópia) do rei D. Pedro II ajustando a criação da Companhia de Cacheu e Comércio 
de Guiné com Luís Martins, Gaspar de Andrade, António de Castro Guimarães, Francisco Mendes de Barros, 
e Domingos Monteiro de Carvalho que ia como capitão-mor de Cacheu. 
Anexo: alvará de confirmação (cópia). 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 59. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 198. 
  

 

199  1690, Fevereiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento de Brites da Cunha de Eça, 
mulher de Manuel de Sousa de Mendonça [Fuzeiro], ex-feitor da Fazenda Real da praça de Cacheu, preso e 
com os bens sequestrados, que tivera licença para ir a Cacheu esclarecer a situação, com fiel carcereiro e o 
sindicante Manuel da Costa Ramalho, mas falecera o sindicante sem nada concluir e o marido regressou 
preso; nomeado novo sindicante não houve seguimento do caso e a miséria da sua família agravou-se, 
solicitando execução das resoluções no novo sindicante para irem a Cacheu resolver a matéria. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 60. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 199. 
 

 

200  1690, Fevereiro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento do ex-capitão de Cacheu, José 
Gonçalves [de Oliveira], que acusara Manuel de Sousa de Mendonça [Fuzeiro], ex-feitor da Fazenda Real da 
praça de Cacheu, de responsabilidade na sua prisão em Cacheu; tendo o ex-feitor obtido licença para ir com 
o sindicante que ia proceder à devassa do caso, Manuel da Costa Ramalho, morreu o sindicante sem nada 
se resolver, pelo que requereu segunda licença para se unir com Ambrósio Vaz França e Manuel de 
Andrade, contra ele signatário; solicitando que não fosse dada licença até que fosse enviada a devassa do 
caso. 
Anexo: ofício. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 61. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 200. 
 

 

201  1690, Outubro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento de Brites da Cunha de Eça, 
mulher de Manuel de Sousa de Mendonça Fuzeiro, ex-feitor da Fazenda Real da praça de Cacheu, preso, 
endividado e com os bens sequestrados; solicitando que indo outro sindicante àquela praça e não provando a 
culpa ao seu marido, lhes entregassem a metade da fazenda encontrada, além dos alimentos que o rei lhe 
mandara dar para o sustento da sua família. 
Anexo: bilhete e consulta. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 64 e 62. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 201. 
 

 

202  1690, Outubro, 30, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o ofício de feitor 
da Fazenda Real da praça de Cacheu, em virtude do falecimento de João Sobrinho da Cruz, sendo 
candidatos Francisco Cordeiro Santos e António da Costa Couto. 
Obs.: AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 18, fl. 212v-213; anexo: bilhete e requerimento. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 63. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 202. 
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203  1691, Janeiro, 8, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o ofício de 
escrivão da Fazenda Real da praça de Cacheu, em virtude do falecimento de Manuel da Silva Botelho, sendo 
candidatos Francisco Cordeiro Santos e Bernardino Gonçalves de Carvalho. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 65. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 203. 
 

 

204  1691, Dezembro, 20, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
capitão-mor da praça de Cacheu, em virtude do falecimento de Domingos Monteiro de Carvalho, sendo 
candidato José Pinheiro. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 66. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 204. 
 

 

205  1692, Fevereiro, 11, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento do capitão-mor da praça de 
Cacheu, José Pinheiro, solicitando que o conde regedor da Casa da Suplicação [conde do Alvor, D. 
Francisco de Távora] remetesse trinta degredados para o presídio e fortalezas de Cacheu, onde faltavam 
muitos soldados. 
Obs.: identificação do conde regedor em Arquivo Nacional Torre do Tombo - Posse dos regedores, 
desembargadores e mais oficiais da Casa da Suplicação [em linha], [consult. a 22/05/2012], disponível em 
http://digitarq.dgarq.gov.pt/viewer?id=4162670 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 67. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 205. 
 

 

206  1692, Outubro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre as cartas do capitão-mor da praça de Cacheu, 
José Pinheiro, de 26 de Junho e de 1 de Julho, e da carta do seu antecessor, Santos Vidigal Castanho, de 2 
de Julho; sobre o mau estado daquela praça e do que fizeram para a reconstruir; mencionando as guerras 
entre os gentios, os reis da Mata, os Mompatas, os Papeis e os Falupos, e de como agiram para estabelecer 
a paz entre todos; José Pinheiro alertou ainda para as arbitrariedades do caixa e administrador da 
Companhia de Comércio de Cacheu, Duarte Rodrigues Nunes e solicitou presos e verbas para a defesa das 
fortalezas de Bissau, de Bolor e de Manguanha, enquanto Santos Vidigal informou que esperava substituto 
para o ofício de feitor da Fazenda Real, acusou o seu sucessor de prejudicar os moradores de Cacheu, 
alertou para os inconvenientes em dar-se a exploração do rio de Jame à Companhia; explicando que tirara 
devassa do ataque e roubo à casa que António de Azevedo Fontoura fizera para recolha da Fazenda Real; o 
Conselho Ultramarino centrou a sua atenção nos excessos do administrador do contrato, nos preços 
praticados pela Companhia, na falta de géneros em Cacheu e, consequentemente, dos direitos pagos à 
alfândega e no sustento dos seus presídios. 
Anexo: cartas e bando. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 73, 80, 72, 71, 68 e 70. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 206. 
 

 

207  [ant. 1693, Junho, 3] 
REQUERIMENTO do capitão-mor de Cacheu, José Pinheiro, ao rei [D. Pedro II] solicitando uma certidão do 
escrivão da Fazenda Real atestando as obras de melhoramento que fizera à sua custa na praça de Cacheu. 
Obs.: inclui certidão. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 75.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 207. 
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208  1693, Junho, 13, Cacheu 
CARTA do capitão-mor de Cacheu, José Pinheiro, ao rei [D. Pedro II] sobre a falta de fortificação daquela 
praça, das razões por não as ter terminado todas e da robustez das que haviam ficado concluídas; 
declarando que os moradores não podiam ajudar nas despesas porque eram muito pobres devido às 
extorsões do sindicante; queixando-se que o sindicante lhe tirara a exploração do Rio de Geba que sempre 
fora dos capitães-mores e quisera diminuir o valor das datas [dádivas] aos reis vizinhos; declarando que 
enviava certidões atestando as obras que tinha feito naquela praça. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 78 e 76.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 208. 
 

 

209  1693, Junho, 13, Cacheu 
CARTA do capitão-mor de Cacheu, José Pinheiro, ao rei [D. Pedro II] sobre a chegada àquela praça do 
capitão Francisco Vaz de França, sobrinho de Bebiana Vaz de França, morador no Rio de Nuno; informando 
que sendo este capitão muito zeloso da proibição do comércio com estrangeiros, estava disposto a fazer à 
sua custa uma fortaleza de pedra e cal naquele rio e guarnecê-la com dez peças de artilharia das suas 
embarcações e dez soldados; sugerindo por isso que Francisco Vaz fizesse uma escritura dessa promessa 
para ele signatário enviar a Portugal propondo que lhe fosse dado o cargo de capitão da dita fortaleza a título 
vitalício. 
Anexo: cartas.  
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 80.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 209. 
 

 

210  1693, Outubro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do capitão-mor de Cacheu, José 
Pinheiro, de 13 de Junho de 1693, informando que dos 30 soldados enviados para Cacheu, muitos 
adoeceram em Cabo Verde e os 22 que chegaram adoeceram também, ficando poucos a defender aquela 
praça; declarando que o mestre de fragata, Diogo da Costa, lhe trouxera dois soldados apanhados em fuga 
em Bolor. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 83, 79.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 210. 
 

 

211  1693, Novembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre as queixas dos moradores de Cacheu contra 
os procedimentos do capitão-mor, José Pinheiro, em carta de 11 de Junho de 1693; as irregularidades 
ocorridas na alfândega e os desmandos do capitão-mor, em carta do ex-capitão-mor e feitor de Cacheu, 
Santos Vidigal Castanho, de 14 de Junho de 1693; as reclamações dos moradores contra o mesmo José 
Pinheiro, em carta do governador e capitão-general de Cabo Verde, Manuel António Pinheiro da Câmara, de 
8 de Julho de 1693; as queixas apresentadas pelos interessados na Companhia de Cabo Verde e Cacheu, 
num requerimento consultado a 22 de Outubro de 1693; aludindo aos prejuízos provocados à Fazenda Real, 
aos moradores de Cacheu e à Companhia. 
Anexo: cartas e certidões. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 85, 84, 82, 81, 77.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 211. 
 

 

212  1694, Janeiro, 28, Lisboa. 
DECRETO de D. Pedro II ordenando ao Conselho Ultramarino a consulta de um assento da Junta das 
Missões. 
Obs.: m. est.  
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 86.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 212. 
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213  [ant. 1694, Fevereiro, 4] 
REQUERIMENTO dos interessados na Companhia de Cabo Verde e Cacheu ao rei [D. Pedro II] solicitando 
que, aproximando-se o fim do tempo de José Pinheiro no cargo de capitão-mor daquela praça, fosse 
nomeado Santos Vidigal Castanho para o dito cargo para que a sua carta patente seguisse no navio que ia 
para Cacheu na companhia do comboio do Rio de Janeiro, antes que os moradores mudassem de opinião. 
Obs.: datação aferida pela menção à carta patente, ver AHU_CU_049, Cx. 3, D. 214. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 108. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 213. 
 

 

214  1694, Fevereiro, 4, Lisboa 
AVISO do [secretário de estado], Mendo de Fóios Pereira, ao [presidente do Conselho Ultramarino], conde do 
Alvor [D. Francisco de Távora], para que se passe carta patente [de capitão-mor de Cacheu] a Santos Vidigal 
Castanho.  
Anexo: bilhete e ofício. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 87.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 214. 
 

 

215  1694, Fevereiro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento do ex-feitor da Fazenda Real 
de Cacheu, António de Azevedo Fontoura, preso por ordem do sindicante Manuel Lopes de Barros, com os 
bens sequestrados e dívidas por receber, solicitando fiança para ir a Cacheu com fiéis carcereiros tirar 
certidões e cobrar as dívidas  
Anexo: bilhete, carta. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 88.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 215. 
 

 

216  1694, Abril, 26, Bissau 
CARTA do rei de Bissau, Bemcapolo-cô, ao rei [D. Pedro II] declarando que o reconhecia como rei e senhor, 
razão pela qual sempre dera boa recepção aos portugueses e enviava, com o Bispo de Cabo Verde, o seu 
filho Manuel a Portugal para dar informações sobre Bissau, nomeadamente quanto ao domínio dos 
estrangeiros e à falta de defesa do local; oferecendo a terra e advertindo que a mesma necessitava ser 
fortificada; solicitando armas de fogo, uma capa, alguns tamboretes, um bofete [mesa pequena], um chapéu-
de-sol, e lhe enviasse o filho no primeiro navio que viesse à Guiné. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 89.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 216.  
 

 

217  [ca. 1694, Julho, 19] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor de Cacheu, José Pinheiro, ao rei [D. Pedro II] queixando-se que ao 
chegar àquela praça em Maio de 1692 encontrara as casas e as fortificações todas destruídas, tendo 
construído à sua custa uma muralha à volta das casas, reconstruido os baluartes e recuperado a artilharia; 
informando que conseguira estabelecer a paz entre o reino dos Papeis e dos Falupos, evitando assim o 
prejuízo da Fazenda Real e dos moradores de Cacheu; declarando que impedia o comércio dos estrangeiros 
naqueles portos, chegando por isso a ser ameaçado pelo rei da Mata e a ser vítima de uma conspiração dos 
moradores de Cacheu, instigados por Santos Vidigal [Castanho], acabando por perder o seu cargo de 
capitão-mor, a residência e os bens; solicitando a restituição do seu crédito e honra, por ter servido fielmente 
e ser inocente do que foi acusado. 
Anexo: auto de justificação (traslado). 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 69 e 90. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 217. 
 

 

218  [post. 1694, Outubro, 6] 
CARTA (minuta) dos interessados na Companhia de Cabo Verde e Cacheu ao rei [D. Pedro II] solicitando 
escusa no encargo com o presídio de Bissau e o transporte de pessoas, materiais, infantaria e o que mais 
fosse preciso, em virtude da despesa que tinham na ilha do Príncipe; enumerando os géneros necessários 
em Bissau e as suas avaliações na alfândega. 
Anexo: relações e escrito. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 106 e 107.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 218. 
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219  1694, Outubro, 8, Lisboa 
OFÍCIO do [religioso da província capucha da Soledade], padre frei Francisco da Guarda ao [secretário de 
estado do Expediente e Mercês], Roque Monteiro Paim, dando informações sobre o reino de Bissau e terras 
circunvizinhas: clima, condições dos portos, defensibilidade das fortalezas de Bissau, Cacheu e Bolor, 
receptividade à evangelização e obediência aos portugueses.  
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 92.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 219. 
 

 

220  1694, Outubro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o pedido de baptismo do rei de Bissau, 
Bemcapolo-cô, para si e os seus vassalos, oferecendo o seu reino para se fundar fortaleza que garantisse o 
comércio dos portugueses e impedisse a entrada de estrangeiros; consideraram-se as informações de Bissau 
dadas pelo frei Francisco da Guarda, religioso da Soledade, do padre Francisco Cordeiro Santos, do ex-
capitão-mor de Cacheu, José Gonçalves de Oliveira, e de João Gomes.  
Obs.: m. est.; anexo: parecer (minuta) e carta. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 95 e 94.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 220. 
 

 

221  1694, Outubro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do capitão-mor de Cacheu, Santos 
Vidigal Castanho, quanto à falta de soldados naquela praça e nas fortalezas de Bolor e de Ziguinchor, ao alto 
preço das obras necessárias à de Bolor para impor respeito aos estrangeiros, às vantagens em arrendar a 
fortaleza de Ziguinchor a quem sustentasse o presídio, do usufruto do Rio de Geba pelos capitães-mores de 
Cacheu e dos actos de Francisco Vaz de França contra escravos e forros.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 88-89; anexo: parecer 
(minuta) e carta. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 96.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 221. 
 

 

222  1694, Novembro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre uma consulta anterior relativa ao pedido de 
José Pinheiro para voltar a exercer o cargo de capitão-mor de Cacheu, do qual fora afastado por conjuração, 
devendo-se proceder a devassa para identificar os culpados.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 85v-86, 89v-90 anexo: 
pareceres (minutas), consulta e consulta (minuta). 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 93, 97; cx. 4, doc. 30.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 222. 
 

 

223  1694, Dezembro, 7, [Lisboa] 
ESCRITO do [do caixa e administrador da Companhia de Cabo Verde e Cacheu] Gaspar de Andrade ao 
[secretário do Conselho Ultramarino], André Lopes de Lavre, remetendo os papéis e a resolução que a 
Companhia tomou sobre as coisas da Guiné. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 38.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 223. 
 

 

224  [ca. 1694, Cacheu] 
MEMÓRIA do escrivão da Fazenda Real da praça de Cacheu, Francisco Cordeiro Santos, ao rei [D. Pedro II] 
sobre os sucessos da evangelização naquelas terras, as condições do porto de Bissau, a variedade de 
mantimentos para o comércio, a antiga casa de comércio da Companhia Real de França, os ataques dos 
navios franceses para levarem géneros às Índias, a amizade do rei de Bissau com os moradores e o seu 
desejo de baptismo; propondo várias medidas para fortalecer a presença portuguesa e desenvolver o 
comércio: a escolha de um capitão-mor fiel e inteligente que acumule o cargo de ouvidor, a reconstrução da 
fortaleza, da casa-forte e dos baluartes e respectivo equipamento militar, a aliança com os naturais como 
forma de resistir aos estrangeiros, o impulso no comércio dos particulares e nas condições de negócio com 
os gentios, entre outras. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 99.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 224. 
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225  1696, Janeiro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
capitão-mor de Bissau, sendo candidato Francisco Cordeiro Santos.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 1.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 225. 
 

 

226  1696, Janeiro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento de Manuel Afonso Pereira, 
solicitando o cargo de feitor e administrador da Fazenda Real da ilha de Bissau.  
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 2.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 226. 
 

 

227  1696, Fevereiro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento de Feliciano de Oliveira, 
solicitando o cargo de almoxarife da Fazenda Real da ilha de Bissau.  
Anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 3.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 227. 
 

 

228  1696, Fevereiro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento de José Pinheiro, nomeado 
capitão-mor da ilha de Bissau, solicitando ajudas de custo para construir casa em Bissau porque ficara muito 
pobre depois de ter fortificado à sua custa a praça de Cacheu.  
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 4.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 228. 
 

 

229  1696, Fevereiro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento de Feliciano de Oliveira, 
nomeado feitor da Fazenda Real de Bissau, solicitando ajudas de custo para pagar os direitos daquela mercê 
e a respectiva carta patente.  
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 5.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 229. 
 

 

230  1696, Março, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o decreto que ordenara à Companhia de Cabo 
Verde e Cacheu, na pessoa do seu administrador Gaspar de Andrade, a construção da fortaleza de Nossa 
Senhora da Conceição em Bissau, para segurança dos missionários e aumento do comércio, enunciando as 
condições firmadas entre as partes. 
Anexo: propostas (condições), decreto, cartas e ofício. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 6; cx. 3, doc. 100 e 101.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 230. 
 

 

231  1696, Março, 17, Lisboa 
REGIMENTO (cópia) dado pelo rei [D. Pedro II] ao capitão-mor da ilha de Bissau, José Pinheiro, para usar no 
cargo ouvidor da ilha de Bissau, estendo-o também a todos aqueles que o sucederem no respectivo posto de 
capitão-mor e ouvidor. Nele se recomenda que enquanto servir o posto de capitão-mor, sirva também o de 
ouvidor, usando o regimento que lhe confere poderes e jurisdição que por Leis e Ordenações do Reino foram 
dados aos corregedores das Comarcas, usando-os nas causas em que se pudessem aplicar.  
Obs.: ver AHU_CU_REGIMENTOS, Cod. 2196, fl. 237  
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 47 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 231. 
 

 

232  1696, Março, 18, Lisboa 
REGIMENTO (cópia) dado pelo rei [D. Pedro II] ao capitão-mor da ilha de Bissau, José Pinheiro e os mais 
que o sucederem naquele posto. 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 49. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 232. 
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233  1696, Junho, 10, Bissau 
CARTA do vigário de Bissau, Francisco Rodrigues, ao rei [D. Pedro II] informando que fora nomeado naquele 
cargo pelo Bispo de Cabo Verde, [D. frei Vitoriano Portuense], segundo ordens régias, solicitando carta de 
apresentação apenas por três anos devido à sua saúde, findos os quais se aposentaria para fazer penitência.  
Obs.: m. est. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 7.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 233. 
 

 

234  1696, Junho, 16, Bissau 
CARTA do capitão-mor de Bissau, José Pinheiro, ao rei [D. Pedro II] sobre a sua chegada à ilha de Bissau e 
a divisão dos gentios em duas facções após a morte do rei [Bemcapolo-cô]; querendo os dois reis baptizar-
se, caberia ao rei português decidir qual deles reinaria; elogiando ainda a atitude do capitão cabo Barnabé 
Lopes que o ajudava em tudo.  
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 8.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 234. 
 

 

235  1696, Junho, 22, Cacheu 
CARTA de Manuel Lopes Pinto ao rei [D. Pedro II] sobre o diminuto rendimento da alfândega de Cacheu não 
chegar para o pagamento dos soldados, pelo que boa parte das despesas do presídio eram pagas pelo 
capitão-mor [Santos Vidigal Castanho]; informando que não tinha verbas e ordens régias para os gastos na 
fortaleza de Bolor.  
Obs.: pelo conteúdo da carta, o signatário deve ser feitor da Fazenda Real de Cacheu. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 9.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 235. 
 

 

236  1697, Janeiro, 2, Bissau 
INSTRUMENTO DE VENDA, CONTRATO E COMPRA (traslado) do lugar de Bissau, entre o capitão-mor de 
Cacheu, Santos Vidigal Castanho, e o capitão-mor de Bissau, José Pinheiro, de um lado e do outro, o rei 
Izinhá, o seu morgado e alcaide, sendo testemunhas o capitão-tenente da fortaleza de Bissau, João Almeida 
Coimbra, o escrivão da Fazenda Real de Bissau, Francisco Lourenço, o sobrinho do rei, capitão Pedro 
Alvares, e o alferes Francisco Fernandes; o contrato destinava-se a fixar a passagem da terra do rei de 
Bissau ao de Portugal para evitar controvérsias futuras.  
Obs.: o nome do rei “Insinhate” é Izinhá, ver MOTA, A. Teixeira da – As viagens do bispo D. Vitoriano 
Portuense a Guiné. Lisboa: Publicações Alfa, 1989. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 11.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 236. 
 

 

237  1697, Março, 8, Bissau 
CARTA do capitão-mor de Bissau, José Pinheiro, ao rei [D. Pedro II] sobre a deslealdade do rei Izinhá e os 
actos desse monarca contra o Bispo [de Cabo Verde, D. frei Vitoriano Portuense] aquando da prisão de 
vários parentes seus após devassa, tendo incendiado o convento dos religiosos e levando o Bispo a 
abandonar a ilha em direcção a Cacheu; informando que o signatário tudo fizera para evitar conflitos, porque 
não tinha meios de defesa, mas que o Bispo ficara indisposto com ele.  
Obs.: o nome do rei “Azinhate” é Izinhá, ver MOTA, A. Teixeira da – As viagens do bispo D. Vitoriano 
Portuense a Guiné. Lisboa: Publicações Alfa, 1989. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 12.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 237. 
 

 

238  1697, Novembro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta dos moradores de Cacheu, solicitando 
a recondução do capitão-mor de Cacheu, Santos Vidigal Castanho, pelo bom serviço que demonstrara nos 
casos de Bissau e Farim, no muito que fizera à sua custa para o bem de todos, na conservação da paz e na 
administração da justiça. 
Anexo: bilhete, cartas. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 17 e 14.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 238. 
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239  1697, Novembro, 9, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do capitão-mor de Cacheu, Santos 
Vidigal Castanho, de 25 de Março de 1696, informando que os reis do Rio da Gâmbia, de Tonhi e da Barra, 
lhe escreveram a pedir para se colocasse bandeira portuguesa naquelas partes porque queriam ser vassalos 
de Portugal e repudiavam os franceses. 
Obs.: ver BRÁSIO, António (colig. e anot.) - Monumenta missionária africana. 2.ª série, vol. VII (1685-1699). 
Lisboa: Centro de Estudos Africanos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2004. P. 114; 
anexo: cartas. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 10.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 239.  
 

 

240  1697, Novembro, 9, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do capitão-mor de Cacheu, Santos 
Vidigal Castanho, [de 24 de Março de 1697], informando o ataque súbito do rei dos Mandingas à povoação 
de Farim; dando conta que fora em socorro daquela praça com muitos negros Papeis, que destruíra a 
principal aldeia do rei dos Mandingas e do apoio que teve dos negros Balantas nos ataques que fez nos dias 
seguintes; comunicando que levantara três baluartes em Farim, com artilharia e guarnição, e de como firmara 
a paz com os reis circunvizinhos; anunciando a obediência do rei do Cabo e da povoação de Geba, e as 
dádivas que deu aos negros que o auxiliaram nos combates. 
Anexo: carta e parecer (minuta).  
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 18 e 19.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 240. 
 

 

241  [ca. 1697, Lisboa] 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre as ajudas de custo que a Companhia de Cacheu, Guiné e Índias 
deveria pagar ao novo capitão engenheiro que ia fortificar [a ilha Santiago]. 
Obs.: m. est.; o capitão engenheiro José Coutinho faleceu a 26 de Agosto de 1696, ver SANTOS, N. Valdez 
dos – As fortalezas de Bissau [em linha]. [consultado em 28/05/2012], disponível em 
http://www.slideshare.net/Cantacunda/fortalezas-de-bissau 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 23.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 241. 
 

 

242  1698, Janeiro, 21, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o pedido do procurador-geral da província da 
Soledade, frei Diogo da Barca, e dos religiosos missionários assistentes no Hospício de Bissau, para que a 
Fazenda Real comprasse as coisas que arrolavam, em virtude do muito que perderam no incêndio no 
hospício. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 24.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 242. 
 

 

243  1698, Fevereiro, 1, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre os avisos do capitão-mor de Bissau, [José Pinheiro], acerca do 
falecimento do capitão engenheiro José Coutinho, que fora encarregado de fortificar a ilha de Santiago de 
Cabo Verde, e da conveniência em continuar as obras, nomeando quem o pudesse suceder, sendo o mais 
capaz José Soares da Rocha. 
Obs.: m. est. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 25.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 243. 
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244  1698, Fevereiro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre uma carta do capitão-mor de Bissau, [José 
Pinheiro], e uma do capitão-mor de Cacheu, Santos Vidigal Castanho, sobre o início da obra da fortaleza, o 
ataque dos naturais de Bissau ao capitão-mor por este proibir o comércio com os estrangeiros, e do socorro 
do capitão-mor de Cacheu, em embarcações, gente e mantimentos; a carta do capitão-mor de Bissau refere 
ainda a morte do engenheiro [José Coutinho], a ajuda que teve do capitão-tenente [João Almeida Coimbra] 
contra os gentios; refere ainda a devassa tirada aos que negociavam com os estrangeiros, tendo apanhado 
Manuel Nunes, o cabo Manuel Fróis Faleiro e o morador António Cabral; solicitando soldados e autorização 
para os moradores de Bissau negociarem no Rio de Geba; a carta do capitão-mor de Cacheu continha várias 
queixas do rei de Bissau contra José Pinheiro, informando que o feitor governava mal a ilha, pelo que 
mandara fazer livros para anotar as despesas, reforçando o pedido de soldados para Cacheu. 
Anexo: consulta (minuta) e cartas. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 26, 27, 13, 16.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 244. 
 

 

245  1698, Novembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a forma do capitão-mor de Cacheu, Santos 
Vidigal Castanho, tributar as fazendas despachadas naquela alfândega, sendo o produto aplicado à 
conservação da povoação de Farim, e sobre o modo de arrecadar os direitos das fazendas, conforme o 
regimento que aquele capitão-mor fez em 1696. 
Obs.: m. est.; AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 113; anexo: regimento. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 31. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 245. 
 

 

246  1698, Novembro, 12, Lisboa 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre carta do capitão-mor de Cacheu, 
Santos Vidigal Castanho, satisfazendo com informações à ordem régia para declarar a forma de tributo que 
se impôs nas fazendas que se despachavam naquela Alfandega; se foram aplicadas para a conservação da 
povoação de Farim; sobre o resultado dos seus rendimentos e a forma como se distribuíam esses direitos e o 
que arrecadava a Fazenda Real; e se as despesas que se faziam eram as que mandava o regimento. 
Obs.: docs. cosidos, ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.116v-117, 
anexo: consulta (cópia), informação (cópia), carta (cópia) 
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 100. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 246. 
 

 

247  1698, Novembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre uma consulta da Junta das Missões acerca do 
pagamento de mantimentos aos religiosos capuchos pelo tempo que serviram de párocos; mencionando as 
culpas de José Pinheiro [capitão-mor de Bissau] e do seu filho no incêndio do hospício, de que fez devassa o 
corregedor do crime da Corte, Gaspar de Almeida, remetendo-a ao governador e capitão-general de Cabo 
Verde, D. António Salgado; aludindo ao castigo que se devia dar ao rei de Bissau por ter prendido o capitão-
mor e ao mercador da Serra Leoa, João Compernes, por ter vendido aos ingleses um moço forro e cristão de 
nome Marcos Gonçalves. 
Anexo: decreto, consulta (minuta). 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 32. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 247. 
 

 

248  1698, Novembro, 22, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre os requerimentos do ex-
administrador da Companhia de Cacheu, José Gonçalves de Oliveira, e da sua viúva, Teresa Maria de 
Sousa, solicitando provisão para que as contas da Companhia, entregues ao seu administrador geral, Manuel 
Preto Valdez, depois da prisão de Gonçalves Oliveira pelos moradores de Cacheu, fossem sentenciadas na 
Relação, sendo juiz desembargador Luís Pimentel da Costa. 
Obs.: José Gonçalves de Oliveira fora nomeado capitão-mor de Cacheu, mas ao chegar fora-lhe ordenado 
que assumisse a administração da Companhia; anexo: consultas, requerimentos, despacho, cartas e parecer. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 15.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 248. 
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249  1699, Março, 6, Bissau 
OFÍCIO do capitão-mor de Bissau, Rodrigo Oliveira da Fonseca, ao governador [de Cabo Verde, D. António 
Salgado] sobre o estado daquela praça e a paz que vivia com os negros, apesar dos abusos que praticavam 
na cobrança dos delitos e no comércio com os estrangeiros; avisando da chegada, em 22 de Fevereiro, de 
três navios franceses que tomaram um navio holandês e do seu intento de para fazer fortaleza e Feitoria na 
ilha de Bolama; referindo as tentativas dos franceses para negociarem com o rei de Bissau e de como era 
impossível impedir algo se os negros o desejassem.  
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 33.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 249. 
 

 

250  1699, Março, 22, Bissau 
CARTA do capitão-mor de Bissau, Rodrigo Oliveira da Fonseca, ao rei [D. Pedro II] sobre a conveniência de 
permitir o comércio com os estrangeiros como forma de livrar os moradores das vexações que viviam, 
aumentar a praça e obter na alfandega os direitos que antes se pagavam em Cacheu, podendo assim 
sustentar o presídio, fortificar tudo devidamente, estabelecer outras povoações na costa da Guiné e impedir a 
construção de Feitorias aos franceses; propondo que o negócio fosse tratado com as coroas e estados 
estrangeiros para que não aleguem desconhecimento.  
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 34.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 250. 
 

 

251  1699, Março, 22, Bissau 
CARTA do capitão-mor de Bissau, Rodrigo Oliveira da Fonseca, ao rei [D. Pedro II] sobre o mau estado e a 
falta de recursos daquela praça: carretas, pólvora, murrão, pedras, mantimentos e soldados; sugerindo o 
aumento de soldo e uma farda para evitar as constantes fugas dos soldados e o estado miserável em que 
viviam; informando da conveniência de se enviar para ali mais gente cada ano para fazer face às 
necessidades e à mortalidade; dando conta da maior desobediência dos moradores quanto maior fosse o seu 
afastamento da fortaleza, e da necessidade de substituir o escrivão da Fazenda e os demais oficiais cujo 
tempo de serviço já terminara.  
Obs.: carretas são as bases de madeira em que se apoiam os canhões, murrão é o pedaço de corda que 
serve de pavio às peças de artilharia. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 35.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 251. 
 

 

252  1699, Março, 23, Bissau 
CARTA do capitão-mor de Bissau, Rodrigo Oliveira da Fonseca, ao rei [D. Pedro II] sobre o estado de paz 
que vivia com os negros apesar dos abusos que praticavam na cobrança de delitos e no comércio com os 
estrangeiros; informando da chegada de três navios holandeses e de dois dinamarqueses e que em 22 de 
Fevereiro os franceses tomaram um navio holandês; declarando que não pudera evitar o comércio dos 
franceses em Geba e que eles diziam que era tudo possessão do rei de França entre o Cabo Branco e a 
Serra Leoa; declarando que a falta de gente e mantimentos era a causa de não poder cumprir todas as 
ordens régias e de não ter maior obediência dos negros, que conhecendo essa fraqueza chegavam a vender 
cristãos e forros, sem ele o poder evitar.  
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 36.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 252. 
 

 

253  1699, Março, 28, Bissau 
OFÍCIO do capitão-mor de Bissau, Rodrigo Oliveira da Fonseca, ao governador de [Cabo Verde, D. António 
Salgado] sobre os negros não quererem a fortaleza por temerem perder a sua liberdade e da pouca serventia 
que ela tinha, não se conseguindo impedir a navegação das embarcações estrangeiras, porque os rios eram 
navegáveis para a Serra Leoa, Rio de Ponga, Rio de Nuno, Rio Grande, Cacheu, Rio de Geba; enumerando 
as fazendas que se obtinham nestes lugares: cera, marfim, cates [panos brancos], ouro, escravos, tinta, 
golozãns [roupa de algodão]; descrevendo o comércio de Geba, das ilhas de Bijagós, dos portos junto de 
Cacheu, do Rio de Jame e de Casamansa.  
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 37.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 253. 
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254  1699, Abril, 4, Bissau 
CARTA do capitão-mor de Bissau, Rodrigo Oliveira da Fonseca, ao rei [D. Pedro II] sobre o intento dos 
franceses fazerem uma fortaleza e casa no ilhéu de Bandim, tendo pensado fazer lá um baluarte mas não 
conseguiu por lhe faltar gente e o auxílio do capitão-mor de Cacheu [Santos Vidigal Castanho]; informando 
que a 22 de Fevereiro chegaram três navios que diziam ser do rei francês preparados para construir fortaleza 
na ilha de Bolama, assistidos por ‘monsieur Castanho’, que tentava convencer os negros a comerciar com 
eles; descrevendo a ilha de Bolama. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 38.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 254. 
 

 

255  1699, Abril, 23, Bissau 
CARTA do capitão-mor de Bissau, Rodrigo Oliveira da Fonseca, ao rei [D. Pedro II] sobre a chegada de 
Maria Soares numa lancha carregada de cola, da Serra Leoa, da qual não quis pagar direitos, invocando os 
costumes dos gentios; informando que o rei de Bissau não permitia inventários aos bens dos cristãos 
falecidos, apropriando-se deles, ameaçando o signatário se interviesse, como no caso do testamento de 
Brites de Castro; dando conta que a ousadia dos negros era tanta face à impotência defensiva dos 
portugueses, por falta de gente e mantimentos, que tinham vendido aos “Balantas” um negro crioulo que o 
signatário trouxera de Cabo Verde. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 39.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 255. 
 

 

256  1699, Novembro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre as informações solicitadas ao governador e 
capitão-general de Cabo Verde, D. António Salgado, e ao capitão-mor de Cacheu, Santos Vidigal Castanho, 
acerca da demolição ou da conservação da fortaleza de Bissau; o governador defendeu a conservação da 
mesma devido à proximidade à Serra Leoa, ao Rio de Nuno, ao Rio Deponga, ao Rio Grande, a Cacheu, ao 
Rio de Geba, ao Rio de Jame e aos Bijagós, e apesar de Bissau não ter mantimentos, gente, soldados, 
pilotos e embarcações para navegar, tinha a melhor fortaleza da Guiné, faltando apenas prender o rei e 
substituí-lo pelo seu opositor, Tôro-Có; o capitão-mor declarou-se a favor da substituição da fortaleza por um 
baluarte devido à sua pouca utilidade e aos elevados custos de manutenção, para além do rendimento na 
alfândega ser nulo e não permitir o sustento do presídio, defendendo que Cacheu poderia centralizar os 
negócios daqueles rios.  
Obs.: Tôro-Có era irmão do rei Bemcapolo-Cô, já falecido, ver MOTA, A. Teixeira da – As viagens do bispo D. 
Vitoriano Portuense a Guiné. Lisboa: Publicações Alfa, 1989; anexo: parecer (minuta), cartas e cartas (cópias 
de capítulos).  
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 43, 42, 41 e 40.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 256.  
 

 

257  [ant. 1700] 
INFORMAÇÃO do Conselho Ultramarino sobre os serviços prestados por João Leitão Perestrelo, durante 
quinze anos, como capitão de uma companhia de aventureiros, no Reino, em São Tomé, na ilha da Madeira 
e em Cabo Verde, tendo tomado navios ingleses, lutado contra os holandeses na Ilha do Maio e servido 
quatro anos no Rio de São Domingos com prejuízo da sua fazenda, solicitando o cargo de feitor do Rio de 
São Domingos em remuneração dos seus serviços. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 66. 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 257. 
 

 

258  1700, Maio, 25, Bissau 
CARTA do capitão-mor de Bissau, Rodrigo Oliveira da Fonseca, ao rei [D. Pedro II] sobre o falecimento do 
feitor da Fazenda Real, Feliciano de Oliveira, e o envio das respectivas contas, tendo-se sequestrado os 
bens do mesmo, alguns em Cacheu pelo capitão-mor Santos Vidigal Castanho, devido à inexistência das 
assinaturas dos recebedores nalgumas parcelas. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 44.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 258.  
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259  1701, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a carta de 30 de Julho do capitão-mor de 
Bissau, Rodrigo Oliveira da Fonseca, informando que os naturais queriam os portugueses fora da praça e 
que era impossível castigar o rei de Bissau como se decidira; alertando que os franceses eram contra o 
comércio livre com todas as armações estrangeiras e ameaçavam com o general do Senegal; expondo que 
franceses e holandeses não pagavam os 20% de direitos porque faltava acordo entre as coroas, e que o 
capitão Bernardo Lopes, envolvido em negócios com os estrangeiros, queria a fortaleza de Bissau destruída; 
relatando que não tinha meios para obrigar os moradores a pagar os direitos dos negócios e do comércio de 
escravos que faziam e que a praça estava sem sustento porque o feitor da Companhia não lhe dava nada e o 
mesmo aconteceria com o feitor vindo de Cabo Verde porque o capitão-mor de Cacheu, Santos Vidigal 
Castanho, lhe dissera não haver ordens para socorrer Bissau. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 136-137; anexo: 
consulta (minuta). 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 45 e 46.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 259.  
 

 

260  1701, Janeiro, 19, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a notificação que o capitão-mor de Bissau, [Rodrigo Oliveira da 
Fonseca], fez aos franceses para pagarem os direitos das fazendas que tinham naquela praça e da resposta 
que teve. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 135. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 47.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 260.  
 

 

261  1701, Janeiro, 21, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre os franceses afirmarem que a praça de Bissau era concessão do 
rei francês. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 135. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 48.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 261.  
 

 

262  1701, Maio, 26, Bissau 
CARTA do [capitão-mor de Bissau, Rodrigo Oliveira da Fonseca], ao rei [D. Pedro II] sobre a cumplicidade 
dos moradores na usurpação daquela praça pelos franceses e do intuito destes em dominar os negócios de 
Bissau, Geba e Cacheu; informando que os franceses culpavam os soldados portugueses de alguns roubos e 
ameaçavam queixar-se à Companhia de França; referindo que o general tinha ordens da Companhia para 
prender o signatário se tivesse exigido o pagamento dos direitos aos mercadores, ficando nesse caso a 
governar a casa-forte Bernardo Castanho; narrando as tentativas do capitão La Ru para o prender, exigindo 
umas barras tomadas a Natália Alvares afirmando que eram da Companhia; dando conta que nos navios 
vindos do Senegal carregaram 200 escravos e 200 quintais de cera e marfim sem pagar os direitos; alertando 
que os franceses tinham ordem do seu rei para tomarem os navios estrangeiros que viessem a Bissau. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 49.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 262.  
 

 

263  1701, Maio, 26, Bissau 
CARTA do capitão-mor de Bissau, Rodrigo Oliveira da Fonseca, ao rei [D. Pedro II] sobre a falta de dinheiro 
da alfândega para pagar aos soldados e aos filhos da folha porque os franceses e os holandeses não 
pagavam os direitos; relatando que os franceses diziam ser senhores da terra e que os direitos pagos na 
alfândega eram invenções do signatário e do feitor; informando que de Bissau os franceses só queriam 
escravos para as Índias; solicitando carretas, murrão, pólvora e dinheiro para os soldos; referindo que ardera 
a igreja de Nossa Senhora de Candelária, salvando-se as imagens e os ornamentos; pedindo sucessor 
porque o prazo da nomeação terminava. 
Obs.: carretas são as bases de madeira em que se apoiam os canhões, murrão é o pedaço de corda que 
serve de pavio às peças de artilharia. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 50.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 263.  
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264  1702, Maio, 28, Bissau 
CARTA do [capitão-mor de Bissau, Rodrigo Oliveira da Fonseca], ao rei [D. Pedro II] sobre as contas do ex-
feitor da Fazenda Real de Bissau, Feliciano de Oliveira, já falecido, e o sequestro dos bens para pagamento 
dos soldados e dos filhos da folha; referindo que a Companhia [de Cabo Verde e Cacheu] solicitara o 
levantamento da caixa que ali tinha porque com a entrada dos estrangeiros na praça acabara a sua 
obrigação. 
Anexo: carta (traslado). 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 51.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 264.  
 

 

265  1703, Julho, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre os argumentos contidos nos documentos 
apresentados pelo administrador geral da Companhia Real de França do Senegal e costas de África, 
cavaleiro Brue, acerca dos direitos dos franceses aos territórios da Guiné. 
Obs.: m. est. ; anexo: pareceres, certidões (traduções). 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 52 e 53.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 265.  
 

 

266  1703, Outubro, 22, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o requerimento dos interessados na Companhia de Guiné e 
Índias. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 54.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 266.  
 

 

267  1704, Outubro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a carta do capitão-mor de Cacheu, Santos 
Vidigal Castanho, acerca da demolição do baluarte construído por António de Barros perto da fortaleza de 
Bissau. 
Obs.: resolução da regente Catarina de Bragança, irmã de D. Pedro II; ver AHU_CU_CONSULTAS DE 
CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 152v. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 55.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 267.  
 

 

268  1707, Agosto, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Cacheu, em virtude do falecimento de Santos Vidigal Castanho, sendo candidato Manuel 
Lopes Lobo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 120-120v; anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 56.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 268.  
 

 

269  1707, Novembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a carta de Paulo Gomes de Abreu e Lima, que 
servia de capitão-mor de Cacheu [em virtude do falecimento de Santos Vidigal Castanho], informando que 
era preciso fortificar e guarnecer de soldados aquela praça para não se perder o comércio dela para os 
franceses; alertando que Bissau estava em risco de se perder porque os franceses tinham lá construído uma 
fortaleza. 
Anexo: cartas e certidão. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 57.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 269.  
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270  1707, Novembro, 28, Lisboa 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre cartas do capitão-mor de Cacheu, 
Paulo Gomes de Abreu e Lima, acerca do estado em que se acha aquela praça; advertindo da sua fragilidade 
perante o domínio dos negros e pedindo a sua fortificação e guarnição para evitar a perda do comércio dos 
portugueses naquela região bem como de todo o comércio da costa da Guiné se se não acudir também a ilha 
de Bissau, exposta aos franceses. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 164v-165 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 48 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 270. 
 

 

271  [ant. 1707, Dezembro, 10, Cacheu] 
MAPAS da receita e despesa anual da fortaleza de São José de Bissau, de Cacheu, Farim e Ziguinchor. 
Obs.: datação aferida pela ordem de demolição da fortaleza de Bissau, ver AHU_CU_049, Cx. 3, D. 272. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 57.   
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 271.  
 

 

272  1707, Dezembro, 10, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia) de [D. João V] ao capitão-mor de Cacheu [Paulo Gomes de Abreu e Lima], ordenando 
que demolisse totalmente a fortaleza de Bissau [por não haver recursos disponíveis para a manter]. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 58.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 272.  
 

 

273  1710, Janeiro, 27, Cacheu 
CARTA do capitão-mor de Cacheu, Manuel Lopes Lobo, ao rei [D. João V] sobre a chegada de José Pereira 
de Araújo, a tentativa de ataque de franceses àquela praça e o conflito com os Mompatas por terem 
apanhado um escravo do feitor António de Miranda Quintal; relatando noutra carta o estado de destruição da 
praça, a falta de reparos de artilharia, a fragilidade da casa-forte, os restauros que fez nos baluartes e as 
obras da casa-forte; informando que os franceses roubaram o ilhéu da Gâmbia e que muitos tentavam atacar 
Cacheu; declarando que moradores e gentios fugiam para o mato devido à miséria em que viviam por não 
haver comércio; referindo que o rendimento da alfândega não chegava para pagar os soldos e que pagava 
da sua fazenda as datas [dádivas] aos reis circunvizinhos para manter a paz; solicitando gente e materiais 
para a defesa e fortificação da praça; alertando que tirava por empréstimo verbas dos bens do anterior 
capitão-mor, Santos Vidigal Castanho, para pagar aos soldados e evitar que fugissem; pedindo que se fosse 
buscar a Bissau a artilharia que lá ficou para não cair nas mãos dos franceses e por fazer falta em Cacheu; 
informando que Farim estava em guerra com os gentios, tendo apenas nove soldados e o capitão Vicente de 
Sousa Camacho; mencionando que falecera o capitão Manuel Belo de Oliveira, caixa da Companhia [de 
Cacheu], e que recolheu na casa-forte os papéis de Santos Vidigal Castanho que os seus herdeiros tinham 
guardado no hospício; avisando que a povoação de Geba não queria pagar direitos. 
Obs. : no mesmo suporte estão mais três cartas, duas de 30 de Junho de 1709 e a terceira de 22 de Agosto 
de 1709; reparo é a base que sustenta os canhões; anexo: cartas e parecer (minuta). 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 59.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 273.  
 

 

274  [ant. 1710, Dezembro, 16, Lisboa] 
PARECER do procurador da Fazenda sobre as questões do capitão-mor [de Cacheu, Manuel Lopes Lobo] 
acerca da falta de meios para fortificar a Guiné, sustentar o presídio, garantir rendimento na alfândega pelo 
comércio, a inutilidade de ir buscar a artilharia de Bissau e de intervir em Geba. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 60.  
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 274.  
 

 

275  1710, Dezembro, 16, Lisboa 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre cartas do capitão-mor de Cacheu 
[Manuel Lopes Lobo] e dos moradores acerca das debilidades e necessidades da fortaleza de Cacheu; do 
pouco rendimento que tinha a Fazenda Real e falta de dinheiro para pagar os soldados. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.173v-174v 
AHU-Cabo Verde, cx. 9, doc. 62 
AHU_CU_049, Cx. 3, D. 275. 
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276  1712, Novembro, 25, Trindade 
CARTA do Bispo de Santiago [de Cabo Verde, D. Francisco de Santo Agostinho], ao rei [D. João V] sobre a 
inocência do padre José da Mota Barbosa, mandado castigar por conta das acusações do capitão-mor de 
Cacheu, Manuel Lopes Lobo, referindo que testemunhara a seu favor o ex-capitão-mor daquela praça, Paulo 
Gomes de Abreu e Lima. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 61.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 276.  
 

 

277  1714, Setembro, 15, Cacheu 
REPRESENTAÇÃO dos moradores da praça de Cacheu ao rei [D. João V] sobre o falecimento do capitão-
mor, Manuel Ferreira da Fonseca, e da eleição de João Baptista para aquele cargo até nova nomeação régia; 
solicitando que fosse nomeado o mesmo João Baptista.  
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 62.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 277.  
 

 

278  1715, Fevereiro, 15, Cacheu 
CARTA do ex-capitão-mor de Cacheu, João Baptista, ao rei [D. João V] sobre o governador e capitão geral 
das ilhas de Cabo Verde, José Pinheiro da Câmara, ter nomeado Francisco Martins Freire para capitão-mor 
daquela praça, e o signatário não lhe ter entregado a praça alegando que o regimento do ofício definia que 
quem substituísse o capitão falecido devia comunica-lo ao Conselho Ultramarino e aguardar resolução. 
Obs.: consulta referente à carta em AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 
185v-186v; anexo: instrumento em pública forma de requerimento e carta de protesto. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 63.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 278.  
 

 

279  1715, Fevereiro, 18, Cacheu 
REPRESENTAÇÃO dos moradores da praça de Cacheu ao rei [D. João V] sobre a eleição que tinham feito, 
escolhendo João Baptista para capitão-mor daquela praça, em virtude do falecimento do capitão-mor Manuel 
Ferreira da Fonseca, solicitando que fosse nomeado efectivamente para o cargo.  
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 64.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 279.  
 

 

280  1715, Abril, 27, Cacheu 
OFÍCIO (cópia) de João Baptista, que servia de capitão-mor de Cacheu, ao governador e capitão geral das 
ilhas de Cabo Verde, José Pinheiro da Câmara, sobre a actuação que se devia ter com os gentios que lhe 
tinham levado alguns escravos e vacas; solicitando soldados que pudessem pegar em armas, porque os 
seus mal conseguiam fazer sentinela. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 65.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 280.  
 

 

281  1715, Abril, 27, Cacheu 
REPRESENTAÇÃO dos moradores da praça de Cacheu ao rei [D. João V] sobre o modo como João Baptista 
os convencera a elegê-lo capitão-mor, ficando logo depois a praça em grande desordem e exposta às 
investidas dos gentios; referindo a desobediência do capitão-mor às ordens do governador e capitão-general 
de Cabo Verde, José Pinheiro da Câmara, não aceitando a nomeação [de Francisco Martins Freire] para 
capitão-mor; solicitando que fosse nomeado quem melhor guardasse a praça e a mantivesse em paz. 
Anexo: requerimento (traslado).  
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 66.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 281.  
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282  1716, Agosto, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento de Inácio Lopes Ferreira que ia 
servir de capitão-mor de Cacheu e não podendo embarcar por estar doente quando partiram os navios para 
aquela praça, solicitava o pagamento do seu transporte e o da sua família, como se fizera com o governador 
e capitão-general de Cabo Verde, Maranhão e São Tomé, bem como ajudas de custo como as que se davam 
a quem ia servir no Ultramar. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 67.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 282.  
 

 

283  [1717, Julho, 29, Lisboa] 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto 
de capitão-mor de Cacheu, em virtude do falecimento de Inácio Lopes Ferreira, sendo candidatos António de 
Barros Bezerra, [António Rodrigues de França e Cristóvão Nunes de Carvalho]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 237v-239. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 111.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 283.  
 

 

284  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre o despacho 
de 29 de Outubro de 1717 que proibira o comércio dos moradores de Ziguinchor com os ingleses da Gâmbia, 
informando que fizera um bando para tomar informações, ficando a saber que esse comércio já não existia 
porque os moradores tinham de atravessar terras inimigas para chegar à Gâmbia, perdendo na maior parte 
das vezes as fazendas e a própria vida. 
Anexo: bando (traslado). 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 69 e 68.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 284.  
 

 

285  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre o despacho, 
de 29 de Outubro de 1717, que ordenara que o signatário tornasse público a obrigação dos que saíssem 
daquela praça indicassem o seu destino ao capitão-mor e, no regresso, explicassem aos guardas que as 
embarcações eram suas; informando que só os frades e os clérigos não acatavam as ordens, solicitando 
indicações para proceder nesse caso e no de eles abandonarem o hospício e de comerciarem. 
Anexo: bando (traslado). 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 70.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 285.  
 

 

286  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre a 
apreensão de panos a 3 de Dezembro de 1718, da balandra [Nossa Senhora das Angústias e Santo António], 
vinda da ilha do Faial por Santiago, e da prisão do mestre da embarcação, Lourenço Pereira, por não ter 
provas de ter pago os respectivos direitos, bem como da venda dos panos e da entrega da verba ao feitor 
João Tavares Cardoso. 
Anexo: certidão e carta. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 71.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 286.  
 

 

287  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre a 
armazenagem dos barris de pólvora recebidos do Reino para que não de danificasse e servisse na defesa 
daquela praça. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 72.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 287.  
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288  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre o que a 
praça necessitava: um estandarte, três sinos, duas brocas grandes para desencravar as peças de artilharia, 
pólvora, murrão, armeiro, telha, machados, etc. 
Obs.: murrão é o pedaço de corda que servia de pavio às peças de artilharia. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 72.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 288.  
 

 

289  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre a chegada 
da carta patente do posto de capitão-mor. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 73.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 289.  
 

 

290  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre nada fazer 
contra os soldados Dionísio Dias e Clemente da Serra, que haviam sido presos pelo ex-capitão-mor daquela 
praça, João Baptista, e sobre a cobrança dos bens deste pelo governador e capitão-general de Cabo Verde 
[Serafim Teixeira Sarmento de Sá]. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 74.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 290.  
 

 

291  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre o comércio 
que se fez com um navio holandês, da tentativa deste em sair sem pagar os direitos e do ataque à balandra 
onde vinha o governador e capitão-general de Cabo Verde [Serafim Teixeira Sarmento de Sá]. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 75.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 291.  
 

 

292  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre a receção 
feita ao visitador, padre António de Andrade Figueira; queixando-se que o visitador o desrespeitara e lhe 
tirara as regalias habituais dos capitães-mores, que exigira o traslado da devassa tirada ao padre Pedro 
Correia de Lacerda, que forçara um morador a levar-lhe a panaria [tulhas de recolher pães ou farinhas] a 
Bissau, sob pena de excomunhão, e que excomungara Carlos de Araújo de Moguemas, por este não lhe ter 
vendido os escravos que trouxera dos Bijagós. 
Anexo: apelação (traslado) e certidão 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 76.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 292.  
 

 

293  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] solicitando 
permissão para retirar os seus soldos do dinheiro dos depósitos porque os despachos dos navios mal davam 
para pagar aos soldados e aos filhos da folha, que sem pagamento depressa fugiam.  
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 77.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 293.  
 

 

294  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre a entrega 
de pólvora, murrão, breu e pedreneiras, pelo governador e capitão-general de Cabo Verde [Serafim Teixeira 
Sarmento de Sá], através do mestre José Antunes, ficando a faltar apenas cunhetes de balas. 
Obs.: cunhetes são pequenos barris ou caixotes de transporte de explosivos. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 78.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 294.  
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295  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre o prejuízo à 
Fazenda Real e à praça de Cacheu por os moradores de Geba comerciarem cera, marfim, escravos e ouro 
em Bissau, com os estrangeiros; informando que fizera publicar, sem grande sucesso, um bando a proibir 
esse comércio; alertando para a necessidade de reedificar a fortaleza de Bissau para evitar o comércio dos 
gentios com os estrangeiros; solicitando permissão para tomar as lanchas que viessem da Serra Leoa para 
Bissau e aplicar o dinheiro da sua venda nas obras reais. 
Anexo: bando (traslado). 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 79.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 295.  
 

 

296  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre a 
reedificação das casas e o restauro da artilharia. 
Anexo: certidões (traslados). 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 80 e 68.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 296.  
 

 

297  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre a falta de 
uma botica para tratar os soldados, já nada restando da que trouxera o seu antecessor, Inácio Lopes 
Ferreira; solicitando permissão para comprar medicamentos aos navios que ali aportassem, sendo 
reembolsado dos gastos pelo feitor. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 81.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 297.  
 

 

298  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] solicitando 
permissão para sentenciar com pena pecuniária os delinquentes que aguardavam sentença naquela praça, 
sem apelação ou agravo, aplicando o dinheiro nas obras reais. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 82.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 298.  
 

 

299  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre a falta de 
moradores e soldados brancos e fiéis naquela praça, e a necessidade de ter quem vigiasse os criminosos 
sem os ajudar a fugir, aludindo que até os presos do Limoeiro poderiam impor o respeito e a justiça que 
faltava naquela praça. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 83.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 299.  
 

 

300  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre o mau 
estado da praça por não ter tido reedificações desde o tempo do capitão-mor Manuel Lopes Lobo, e do que 
vinha fazendo nessa matéria; informando também que Cacheu estava em paz com os gentios circunvizinhos. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 84.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 300.  
 

 

301  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre a resposta 
dada ao seu antecessor, João Baptista, acerca da libertação do mercador Francisco de Sousa de Meneses, 
por não haver pena de prisão para quem comerciasse com os estrangeiros, e do seguro que o mesmo 
capitão-mor dera aos homiziados para suprir a falta de gente naquela praça. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 85.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 301.  
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302  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre o mau 
estado do armazém da pólvora; solicitando pólvora fina e de bombarda, que lhe faltara na guerra com os 
Papéis e pedindo o envio de moradores e soldados brancos para evitar que se vivesse em desconfiança 
como em Mazagão. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 86.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 302.  
  

 

303  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre os direitos 
pagos na alfândega pelo tráfico de escravos na costa da Guiné, expondo o regimento do sindicante Manuel 
Lopes de Barros, segundo o qual se cobrava diferentemente os escravos comerciados por moradores, 
portugueses e estrangeiros, em Cacheu e em Bissau.  
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 87.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 303.  
 

 

304  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre o 
falecimento de Ambrósio Gomes de Carvalho na praça de Farim, do sequestro dos seus bens por ser 
devedor da antiga Companhia Real [de Cacheu], e da entrega da respectiva verba ao feitor da Fazenda Real. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 88.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 304.  
 

 

305  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] solicitando 
directivas para obrigar os navios a pagar os direitos das fazendas que trouxessem e as que não vendessem 
naquele porto, conforme o estabelecido no regimento do sindicante Manuel Lopes de Barros.  
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 89. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 305. 
 

 

306  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre a chegada 
das barras de ferro para a reedificação das fortificações e da necessidade de cercar a fonte de água para não 
estarem dependentes dos gentios. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 90. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 306. 
 

 

307  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre a 
dificuldade de cobrar os depósitos aos moradores, porque eles não tinham bens de raiz e, quando morriam, 
os seus escravos juntavam-se aos gentios, ficando por saldar as dívidas à Fazenda Real, como sucedera no 
caso de Simão Gomes Serrão. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 91. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 307. 
 

 

308  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre os 
bacamartes que o ex-capitão-mor daquela praça, João Baptista, tomara como direitos do capitão holandês, 
Martinho Gato, serem ou não necessários ao presídio de Cacheu. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 92. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 308. 
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309  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre a cobrança 
dos direitos das fazendas que portugueses e estrangeiros vendiam e compravam em Cacheu e em Cabo 
Verde, graças à permissão de comerciar com os estrangeiros, em vigor desde 13 de Março de 1700; 
referindo também que satisfizera parte da dívida dos moradores com o mercador holandês. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 93. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 309. 
 

 

310  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre o 
provimento de munições que o governador de Santiago [de Cabo Verde], Serafim Teixeira Sarmento [de Sá] 
tinha e de onde recebeu as balas que pedira por intermédio do mestre José Antunes. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 94. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 310. 
 

 

311  1719, Janeiro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] queixando-se da 
guerra que os gentios lhe faziam para se vingarem de um caso ocorrido no tempo do capitão-mor Paulo 
Gomes, descrevendo os vários ataques sofridos; informando que agira de acordo com as ordens régias 
dadas ao capitão-mor Manuel Lopes numa situação idêntica, tendo gasto muitas fazendas para pagar o 
auxílio dos Falupos de Bolor e Bote; faltando-lhe o auxílio da povoação de Geba por influência do morador 
José Cardoso. 
Anexo: carta e certidões. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 95. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 311. 
 

 

312  [post. 1719, Janeiro, 30] 
RELAÇÃO dos artigos enviados pelo Conselho Ultramarino à praça de Cacheu e ilha de Cabo Verde: boticas, 
espingardas, patronas [bolsas] de noz-moscada, frascos de couro com bocais de latão, bandeira, pólvora, 
livros em pasta e em pergaminho, telha, peles de carneiro, etc. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 102. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 312. 
 

 

313  1719, Fevereiro, 6, Cacheu 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Brás Brandão de Sousa, ao rei [D. João V] informando que 
entregara as ordens régias ao governador de [Cabo Verde, Serafim Teixeira Sarmento de Sá], ao capitão-
mor de Cacheu, [António de Barros Bezerra], ao Bispo [de Cabo Verde, D. Francisco de Santo Agostinho] e 
aos oficiais da Câmara, e o sino aos padres capuchos.  
Anexo: recibos. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 96. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 313. 
 

 

314  1719, Fevereiro, 8, Cacheu 
RECIBO do mestre do patacho São Boaventura e Almas, Francisco da Costa, ao capitão-mor da praça de 
Cacheu, António de Barros Bezerra, pela entrega de tábuas e um saco de damasco lavrado com trinta cartas 
que deveria atirar borda fora caso fosse apanhado pelo inimigo. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 97. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 314. 
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315  1719, Fevereiro, 9, Cacheu 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Brás Brandão de Sousa, ao rei [D. João V] sobre a sua ida a 
Cacheu, onde soube que existiam muitos devedores à Fazenda Real, de grandes quantias de depósitos, 
sendo quase impossível satisfazer as dívidas quando faleciam; declarando os inconvenientes de nomear um 
dos moradores como capitão-mor daquela praça devido às relações de parentesco que tinham uns com os 
outros e do previsível mau exercício do cargo; referindo o prejuízo dos soldados nas diferentes cobranças de 
direitos realizadas pelo feitor da Fazenda Real. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 96. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 315. 
 

 

316  1719, Fevereiro, 9, Cacheu 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Brás Brandão de Sousa, ao rei [D. João V] sobre os excessos do 
vigário geral, António de Andrade Figueira, para com os moradores de Cacheu, pondo a conservação da 
praça em causa, nomeadamente no procedimento com o tenente Carlos de Araújo, na devassa do ex-
capitão-mor João Baptista e do vigário padre Pedro Correia de Lacerda, e na excomunhão de vários 
moradores, apesar da prudência do capitão-mor, a quem desrespeitou. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 96. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 316. 
 

 

317  1719, Fevereiro, 9, Cacheu 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Brás Brandão de Sousa, ao rei [D. João V] sobre a apreensão de 
panos que o capitão-mor de Cacheu, [António de Barros Bezerra], fez na vila da Praia à balandra da ilha do 
Faial, carregada de água ardente, vinho e biscouto, porque o mestre Lourenço Pereira não tinha carta de 
despacho; informando que os descaminhos no porto daquela vila se deviam aos poderosos e à falta de 
castigos aos infractores; declarando que iniciara a devassa aos descaminhos e fora à vila da Praia averiguar 
a possibilidade de se fazer ali uma alfândega. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 96. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 317. 
 

 

318  1719, Fevereiro, 26, Cacheu 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral das ilhas de Santiago de Cabo Verde, bacharel Brás Brandão de Sousa, 
ao rei [D. João V] solicitando o perdão de um ano no cumprimento do seu oficio pela incapacidade de servir 
devido ao seu estado de saúde e que mandasse consultar o lugar da Ouvidoria. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 98 e 68. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 318. 
 

 

319  1719, Março, 19, Cacheu 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Brás Brandão de Sousa, ao rei [D. João V] sobre a entrega do sino 
aos padres do convento de Santo António da ilha de Santiago, conforme ordem de 20 de Outubro de 1717.  
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 96. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 319. 
 

 

320  1719, Abril, 30, Cacheu 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Brás Brandão de Sousa, ao rei [D. João V] queixando-se que indo a 
Cacheu numa balandra do governador e capitão-general de Cabo Verde, [Serafim Teixeira Sarmento de Sá], 
da qual era mestre Domingos Lopes Campos, ficara ali retido sem poder ir a Bolor porque o mestre não 
esperara por si e o capitão-mor [António de Barros Bezerra] se negara a despachar um navio para o levar.  
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 96. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 320. 
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321  1719, Abril, 30, Cacheu 
CARTA do ouvidor-geral de Cabo Verde, Brás Brandão de Sousa, ao rei [D. João V] sobre os excessos do 
visitador-geral, António de Andrade Figueira], derrubando o assento do capitão-mor [António de Barros 
Bezerra] na igreja e excomungando-o sob a acusação de impedir os soldados de o irem jurar; informando 
que o capitão-mor agira com prudência e gastara a sua fazenda pessoal para firmar paz com o gentio e 
defender a praça; dando conta que o visitador tinha excomungando muitas pessoas, como Nicolau de Pina e 
Ambrósio Gomes Serrão, acusando-os de cumplicidade com o ex-capitão-mor, João Baptista, aquando da 
prisão do vigário Pedro Correia [de Lacerda], e que o visitador tudo podia fazer por ter aprovação do Bispo. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 96. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 321. 
 

 

322  1719, Maio, 3, Cacheu 
RECIBO do mestre da charrua [navio de carga de grande bojo] Santa Maria e Santa Isabel, José Fernandes 
Braga, ao capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, pela entrega de um saco de 
damasco com oito cartas que deveria atirar borda fora caso fosse apanhado pelo inimigo. 
Anexo: lista. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 99. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 322. 
 

 

323  [ant. 1720, Agosto, 12] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor da praça de Cacheu, João Baptista, ao rei [D. João V] solicitando 
licença para tirar carta de seguro a fim de provar que não tivera culpa nas queixas que o levaram à prisão. 
Anexo: aviso. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 100.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 323. 
 

 

324  [ant. 1720, Outubro, 10] 
REQUERIMENTO do ex-vigário da igreja matriz de Nossa Senhora do Vencimento da praça de Cacheu, 
padre Pedro Correia de Lacerda, ao rei [D. João V] solicitando que a devassa que lhe tiraram depois de ser 
preso pelo capitão-mor de Cacheu, João Baptista, sem provar alguma culpa sua, fosse enviada ao Juízo do 
Bispo de Santiago de Cabo Verde. 
AHU-Guiné, cx. 4, doc. 101.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 324. 
 

 

325  ����1721, Janeiro, 16, Lisboa  
CARTA de João Rodrigues Pereira ao rei [D. João V] informando [sobre requerimento] do contramestre do 
navio João Afonso, solicitando alvará de fiança, em virtude de ter sido remetido preso para o [presídio do] 
Limoeiro dado que fora pronunciado na devassa que se tirou acerca do naufrágio do navio Santa Ana e 
Nossa Senhora da Piedade, que ocorreu em 19 de Outubro de 1719, na saída da barra da praça de Cacheu. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 1; cx. 25, doc. 26.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 325. 
 

 

326  1721, Janeiro, 16, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] informando que o 
decreto, de 21 de Agosto de 1720, proibindo o negócio aos vice-reis, governadores, capitães generais, 
ministros da Justiça e Fazenda e oficiais militares foi registrada nos livros correspondentes, a fim de se dar 
cumprimento a ordem; dando parecer acerca da melhor forma de se conservar aquela praça e conquista em 
paz. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 2.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 326. 
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327  1721, Junho, 12, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] Informando dos 
consertos que mandou fazer nos telhados da Casa-forte e da casa da pólvora, reparos na artilharia e a 
introdução de duas portas e mais reparos na tabanca, como contava de uma certidão inclusa. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 3.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 327. 
 

 

328  1721, Junho, 13, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] queixando-se dos 
procedimentos do padre visitador António de Andrade Figueira em relação à sua pessoa, tenso tirado o seu 
assento do lugar concedido ao monarca aos capitães-mores na igreja de Cacheu. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 4.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 328. 
 

 

329  1721, Junho, 13, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] informando do 
estado da alfândega dada a falta de dinheiro para pagamento dos soldados, que se encontravam numa 
situação de pobreza não podendo esperar pelo pagamento como filhos da folha, desta forma, pretender valer 
dos bens sequestrados da fazenda de Santos Vidigal Castanho para pagar os soldados, a fim de evitar fugas.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 5.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 329. 
 

 

330  1721, Junho, 13, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] queixando-se do 
desrespeito com que o rei de Bissau vinha tratando os vassalos do rei de Portugal que iam comerciar à ilha 
de Bissau, segundo pagamento de uma dádiva; que apesar dos vilipêndios continuava a enviar o pagamento 
da quantia anual ao rei de Bissau da dádiva para a conservação do hospício, porém o régulo não 
contentando com aquele valor tomou-lhe uma outra quantia que ele tinha na ilha; da necessidade de castigar 
o rei de Bissau; exemplificando o fato do rei de Bissau ter intervindo na excomunhão de um cristão pelo 
pároco de Cacheu, por não ter guardado a Quaresma; acerca da conservação de Cacheu, da necessidade 
de se criar uma força em Bissau, para reprimir os moradores de Geba, que encontravam-se aliados aos de 
Bissau; referindo o fato da maioria dos moradores de Cacheu estarem residindo em Bissau e Geba. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 6.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 330. 
 

 

331  1721, Junho, 13, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] informando que 
tinha parado a obra na praça de Cacheu por haver perigo de meter água dentro da tabanca, enquanto 
aguardava uma ordem régia a respeito, para não haver gastos excessivos. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 7.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 331. 
 

 

332  1721, Junho, 13, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] dando conta que 
em resposta ao decreto, de 12 de Setembro de 1719, enviou o capitão-mor João Velho Barreto e o escrivão 
dos ausentes Pedro Martins Ribeiro em diligência para averiguarem as armas que se encontram deveras 
inúteis, e que constituem embaraço na hora dos feitores prestarem contas; remetendo certidão atestando a 
referida diligência. 
Anexo: certidão.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 8.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 332. 
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333  1721, Junho, 13, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] queixando-se dos 
moradores de Geba e da pouca autoridade dos capitães-mores naquela povoação dada a distância e aos 
poucos recursos para se deslocarem; os moradores de Geba não iam comerciar em Cacheu, alegando falta 
de embarcações, e desta forma não pagavam os direitos das fazendas que metiam no rio, para além de 
usarem fazendas estrangeiras. 
Anexo: certidão.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 9.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 333. 
 

 

334  1721, Junho, 13, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre a falta de 
espingardas para defesa daquela praça, da pouca quantidade de pólvora, pederneiras e murão, e da falta de 
um estandarte, dado que o do presídio estava roto. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 10.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 334. 
 

 

335  1721, Junho, 13, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] dando conta que 
o ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, Brás Brandão de Sousa, deslocou-se por duas vezes a Cacheu em 
diligências régias, mas não lhe apresentou nenhum decreto, causando pavor nos moradores que se 
ausentavam da praça durante a sua estadia. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 11.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 335. 
 

 

336  1721, Junho, 13, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] sobre os barris de 
pólvora, cunhetes de bala, de chumbo, mosqueteira, espingardas com todos os seus aparelhos, baionetas e 
telhas que chegaram no navio Nossa Senhora da Madre Deus, de que era mestre José Fernandes Braga, e 
foram carregadas pelo novo feitor da Fazenda Real, sargento-mor Manuel Barbosa Aranha, no livro no livro 
da receita; enfatizando a falta de armas e monições naquela praça. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 12.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 336. 
 

 

337  1721, Junho, 13, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] remetendo a lista 
e o recibo passado pelo mestre do navio Nossa Senhora da Madre Deus, José Fernandes Braga, das cartas 
do serviço régia que levava para a Corte; e ainda solicitando socorro de uma botica nova.  
Anexo: recibo e lista. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 12 e 16.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 337. 
 

 

338  1721, Junho, 13, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] dando conta da 
necessidade de algumas espadas largas para os soldados, por ser indecente andarem com paus nas mãos e 
a fim de evitarem acudir as pendências com armas de fogo. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 13.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 338. 
 

 

339  1721, Junho, 19, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor de Cacheu, sendo único candidato Pedro de Barros. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, cód. 21, fl. 440 e 440v.; anexo: requerimento e bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 14.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 339. 
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340  1721, Agosto, 30, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do recém-nomeado capitão-mor 
da praça de Cacheu, Pedro de Barros, solicitando acrescentamento do valor do seu soldo que venceria como 
capitão-mor daquela praça. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 15.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 340. 
 

 

341  1723, Fevereiro, 9, Bissau 
CARTA do capelão frei Paulo de Abrantes ao rei [D. João V] informando que era a terceira vez que se 
encontrava na ilha de Bissau durante o seu reinado; dando conta das dificuldades dos missionários nas 
partes da Guiné, dado que não conseguiam esmolas, e só se sustentavam com os mantimentos que 
recebiam dos gentios em troca de géneros e ainda queixavam-se de serem vitimas de vexações que sofriam; 
mencionando alguns procedimentos do rei de Bissau e solicitando receber as ordinárias pagas aos hospícios 
[em géneros] através dos depósitos dos Fazenda Real, por ser difícil encontrar mercadores naquelas partes.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 18.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 341. 
 

 

342  [ant. 1723, Fevereiro, 26] 
REQUERIMENTO de João Batista, filho de João Batista Baracho, ao rei [D. João V] solicitando mercê do 
hábito da Ordem de Cristo com uma determinada quantia de tensa, em satisfação aos seus serviços nas 
praças de Cacheu e Ziguinchor. 
Anexo: certidões, declaração e cartas patentes. 
Obs.: m. est.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 19.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 342. 
 

 

343  1723, Abril, 20, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] informando da presença 
naquela praça do mercador da companhia francesa de Bissau, com o título de governador, e notificando que 
um grupo de moradores de Geba e Bissau partiram da ilha de Bissau com uma armada de sete lanchas e 
algum número de canoas de negros papeis para fazer armação a uma das ilhas dos Bijagós, sem ser 
comunicado, queixando-se que estes moradores estavam com mais poder, terras e escravos que vendiam 
aos ingleses. 
Anexo: certidão e despacho. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 21.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 343. 
 

 

344  1723, Maio, 5, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] remetendo requerimento do 
feitor da Fazenda Real e sargento-mor, Manuel da Costa Coelho, queixando-se dos inconvenientes e 
prejuízos que se seguiam do facto dos feitores das praças de Cacheu terem de ir dar às contas na ilha de 
Santiago no final dos seus mandatos, por muitas vezes não conseguirem se deslocar a Cabo Verde, e desta 
forma, pedindo permissão para que os provedores [da Fazenda Real da Guiné] pudessem tomar às contas 
dos feitores daquelas praças, e receber as mesmas comissões que os provedores [da Fazenda Real] de 
Cabo Verde recebiam. 
Anexo: carta, traslado e despacho. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 17.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 344. 
 

 

345  1723, Agosto, 6, Cacheu 
DESPACHO do Conselho Ultramarino para que fosse vista pelo procurador da Fazenda a carta do capitão-
mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, sobre a notícia que teve de que os franceses pretendiam levantar 
uma Casa-forte ou fortaleza na ilha de Bissau. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 22.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 345. 
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346  1723, Agosto, 7, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do capitão-mor de Cacheu, Pedro de 
Barros, de 16 de Abril de 1723, dando conta da falta de soldados e moradores naquela praça, dada a grande 
mortalidade ocorrida no ano passado, tendo pedido socorro de soldados ao ouvidor-geral de Cabo Verde, 
mas sem sucesso; recebeu apenas oito soldados do Reino, mas precisava de mais de cinquenta pagos, mais 
vinte ou trinta para guarnecer Farim e Ziguinchor; solicitando que lhe fosse enviado alguns soldados brancos 
na primeira monção, e outros da ilha [de Santiago] por estarem familiarizados com o clima. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 214; anexo: carta  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 23 e 20.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 346. 
 

 

347  1723, Outubro, 9, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do capitão-mor de Cacheu, Pedro de 
Barros, de 18 de Abril de 1723, respondendo à ordem régia acerca do procedimento que devia ter com os 
moradores de Geba que iam a Bissau comerciar com estrangeiros franceses e ingleses que tiravam 
escravos, marfim e cera daqueles rios; declarando precisar de armas e trezentos homens para castigar o rei 
e os moradores de Bissau, e para apenas castigar os moradores de Geba era preciso um barco com cerca 
de sessenta homens. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 215 e 215v.; anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 24.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 347. 
 

 

348  1723, Outubro, 9, Lisboa 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do capitão-mor de Cacheu, Pedro 
de Barros satisfazendo com informações acerca da ordem que recebeu de como proceder com os moradores 
de Geba que iam a Bissau comerciar com estrangeiros; sobre os negócios que estes moradores mantinham 
com os franceses e ingleses e os meios e medidas punitivas que solicitava para o rei de Bissau, os seus 
moradores e para os moradores de Geba. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls.215-215v, anexo: carta 
(cópia) 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 45 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 348. 
 

 

349  [ant. 1723, Dezembro, 20] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor de Cacheu, António de Barros Bezerra, ao rei [D. João V] solicitando 
licença para ir à Corte, e ordem para que o governador e capitão-general de Cabo Verde não colocasse 
nenhum entrave à sua viagem. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 25.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 349. 
 

 

350  1724, Junho, 19, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] sobre carta régia, de 18 de 
Julho de 1723, acerca de se pagar as côngruas vencidas e por vencer aos religiosos que assistiam naquelas 
partes, e para que se desse conta dos parâmetros necessários para o culto divino. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 26.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 350. 
 

 

351  1724, Junho, 22, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] remetendo uma segunda via 
da relação do estado em que se encontrava aquela praça, dado que não recebeu nenhum provimento acerca 
da primeira via da dita relação que enviou por carta, de 22 de Abril de 1723, em resposta à ordem, de 20 de 
Julho de 1722. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 27.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 351. 
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352  1724, Junho, 23, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] declarando em resposta à 
carta régia, de 3 de Setembro de 1723, a razão pela qual teve de remeter um termo do depositário dos bens 
dos órfãos, filhos de João Rodrigues, enviado sem carta do signatário e juntamente de outros papéis.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 28.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 352. 
 

 

353  1724, Junho, 23, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] informando que a botica que 
foi enviada no ano de 1723 encontrava-se já sem medicamentos, sendo necessária proceder à sua reforma.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 29.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 353. 
 

 

354  1724, Junho, 25, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] sobre arrecadação de todos 
os bens que se acharem do feitor Francisco de Oliveira, informando que o dito feitor tinha sido provido pelo 
seu antecessor António Barros de Bezerra sem fiança em caso de necessidade por falecimento de Miguel 
Barbosa Aranha.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 51.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 354. 
 

 

355  1724, Junho, 26, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] informando que  fechou a 
água de cobolô e outros particulares.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 30.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 355. 
 

 

356  1724, Julho, 1, Cacheu 
PORTARIA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ordenando que o escrivão da Fazenda 
Real, capitão Cândido de Almeida Spínola, notificasse o feitor da Fazenda Real, sargento-mor Manuel da 
Costa Coelho para satisfazer o pagamento das côngruas devidas aos missionários da praça de Bissau. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 31.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 356. 
 

 

357  1724, Julho, 11, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] sobre a ordem régia, dada 
em carta de 4 de Setembro de 1723, para que cobrasse todos os depósitos e remetesse em caixa 
carregando-os em receita ao feitor da Fazenda Real, e que feita a arrecadação fosse enviada uma lista; 
remetendo certidão e relação sobre o cumprimento da ordem régia. 
Anexo: despacho, relação e certidão 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 32.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 357. 
 

 

358  1724, Julho, 24, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] dando conta do estado que 
se encontrava a praça de Cacheu, e as demais anexas a ela, sofrendo com a falta de moradores, soldados, 
apetrechos de guerra, com os muros e baluartes em ruína, sendo que estavam a viver uma situação de 
instabilidade, estando os moradores vulneráveis a ser vitimas de amarrações, como foi o caso de frei Manuel 
de Tancos e dos seus companheiros, de situações de furto e outras violências.  
 AHU-Guiné, cx. 5, doc. 33.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 358. 
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359  1724, Julho, 24, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] sobre as obras das carretas 
da artilharia e igreja ficaram paradas com a morte do carpinteiro, por não haver oficiais carpinteiros naquela 
praça.  
Anexo: despachos. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 34.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 359. 
 

 

360  1724, Julho, 29, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] informando que remeteu 
naquela monção por ordem do tesoureiro do Conselho Ultramarino a quantia para pagar os três livros em 
pergaminho que aquele Conselho remeteu para Cacheu.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 35.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 360. 
 

 

361  1724, Julho, 29, Cacheu 
ABAIXO ASSINADO dos moradores de Cacheu solicitando que lhes fosse levantado o sequestro do seus 
bens, em atenção aos muitos serviços que prestaram naquela praça. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 32.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 361. 
 

 

362  1724, Julho, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] sobre a paz com os falupes 
de bolor com a condição de restituírem os bens dos moradores de Cacheu. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 36.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 362. 
 

 

363  1724, Julho, 30, Cacheu 
LISTA das cartas do serviço régio enviadas pelo [capitão-mor de Cacheu, Pedro de Barros]. 
Anexo: declaração. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 36.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 363. 
 

 

364  1724, Outubro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] satisfazendo o que monarca ordenou sobre a 
consulta do requerimento do padre António de Andrade Figueira acerca das queixas que o capitão-mor e 
moradores de Cacheu fizeram contra a sua pessoa na ocasião em que foi para Guiné como visitador. 
Anexo: requerimento e escrito. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 37.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 364. 
 

 

365  [ant. 1724, Dezembro, 14, Lisboa] 
REQUERIMENTO de José Afonso Lima, homem de negócios e morador na cidade de Lisboa ao rei [D. João 
V] solicitando ordem para que o capitão-mor de Cacheu, Pedro de Barros Bezerra, lhe fizesse pagamento do 
frete das telhas quebradas que faziam parte da remessa que transportou na galera inglesa João e Maria para 
as obras reais em Cacheu e restituísse-lhe também o montante do dinheiro que pagou o mestre daquela 
embarcação, Salvador Pereira, pelos danos causados, e que se mandasse declarar a desobrigação dos 
mestres dos navios em semelhantes casos, tornando esta ordem extensiva a todos. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Cabo Verde, cx. 10, doc. 103. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 365. 
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366  [ant. 1725, Janeiro, 8] 
REQUERIMENTO do clérigo e presbítero do Hábito de São Pedro, Padre Francisco da Costa, ao rei [D. João 
V] solicitando ordem para que o capitão [-mor de Cacheu] ou outro ministro lhe entregasse os seus bens que 
se encontravam em depósito, dado que numa sentença constava ter o suplicante remetido da Corte para 
Cacheu alguns artigos declarados num conhecimento incorporada na dia sentença.  
Obs.: m. est. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 39.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 366. 
 

 

367  1725, Março, 22, Lisboa  
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Valentim da Veiga Fonseca, atestando que o mestre 
do patacho Nossa Senhora dos Milagres e Santo Cristo, José Fernandes Braga, que ia para a praça de 
Cacheu, assinou conhecimento do que levava por aquele Conselho. 
Obs.: m. est. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 40.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 367. 
 

 

368  1725, Junho, 9, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do capitão-mor da praça de Cacheu, 
[Pedro de Barros], de 22 de Junho de 1724, dando conta que aquela praça se achava destituída de soldados 
e de moradores, devido à grande mortalidade que ocorreu naquelas partes. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 218v.; anexo: carta e parecer. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 42 e 43.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 368. 
 

 

369  1725, Junho, 30, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] remetendo translado de um 
requerimento dos moradores e povo daquela praça queixando-se de um capitão holandês chamado Outger 
Strigl.  
Anexo: petição (traslado).  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 45.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 369. 
 

 

370  1725, Junho, 30, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] informando que os 
franceses intentavam levantar uma fortaleza na ilha de Bissau, dado que não teve resposta da carta de 16 de 
Fevereiro de 1723, pela qual dava conta da situação; dando conta que os franceses não tiveram sucesso na 
construção da fortaleza, em virtude de um naufrágio do navio que levava os apetrechos e as pessoas para 
guarnecer a fortaleza 
Anexo: parecer (minuta). 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 46.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 370. 
 

 

371  1725, Junho, 30, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] informando que tinha 
acudido com a sua guarda a uma situação que levou à prisão de um negro gentio que juntou-se a um navio 
inglês e estava a remeter o caso para que fosse sentenciado.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 30.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 371. 
 

 

372  [ant. 1725, Novembro, 15] 
REQUERIMENTO do homem de negócio da Corte, José Afonso Lima, ao rei [D. João V] solicitando as vias 
de ordens régias para que o ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, o capitão-mor de Cacheu, os feitores da 
Fazenda Real de Cacheu e de Cabo Verde não se intrometessem no despacho de uma galera que o 
suplicante enviava à praça de Cacheu carregado de telhas e que na volta traria escravos e mais fazendas. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 47.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 372. 
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373  [ant. 1725, Novembro, 20] 
REQUERIMENTO do padre Procurador-Geral da província da Soledade ao rei [D. João V] solicitando ordem 
para que o provedor da Fazenda Real não colocasse nenhum impedimento à entrega da telha que o monarca 
deu de esmola ao presídio de Bissau. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 48.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 373. 
 

 

374  1726, Janeiro, 29, Lisboa  
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o 
posto de capitão-mor da praça de Cacheu por tempo de três anos, sendo candidatos João Batista, António 
Barros de Bezerra, João Perestrelo Carvalho, António Pires Forças e João Velho Barreto. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 49.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 374. 
 

 

375  1726, Abril, 30, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] declarando em resposta à 
carta régia, de 5 de Julho de 1725, o alcance em que se encontrava as contas do feitor Francisco de Oliveira 
e ainda acerca da arrecadação dos seus bens para quitar as mesmas contas. 
Anexo: certidões. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 51.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 375. 
 

 

376  1726, Maio, 10, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] informando que o mestre de 
uma embarcação entregou-lhe uma botica para a serventia dos soldados.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 52.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 376. 
 

 

377  1726, Maio, 10, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] sobre a falta de carpinteiros 
e pedreiros para as obras da praça e da igreja de Cacheu. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 53.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 377. 
 

 

378  1726, Maio, 10, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] remetendo certidão acerca 
das munições e materiais que se achavam recolhidos nos armazéns daquela praça, para desta forma, regular 
os que faltavam. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 56.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 378. 
 

 

379  1726, Maio, 12, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] informando que por falta de 
carpinteiros e pedreiros apenas conseguiu acabar de reedificar os edifícios que serviriam de Casa-forte, parte 
da fortaleza principal e feitos os reparos da artilharia; advertindo que fez grande parte das obras sozinho por 
falta de oficiais, e que estava a fazer os possíveis para terminar de fazer a cobertura da igreja matriz, que 
tinha ruído num incêndio, contudo, precisava de mais telha para terminar a obra. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 54.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 379. 
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380  1726, Maio, 12, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] informando que dada a falta 
de armas para repartir entre os soldados daquela praça, bem como das praças de Farim e Ziguinchor, e para 
a defesa daquelas praças ordenou que o feitor da Fazenda Real, Manuel da Costa Coelho, comprasse armas 
de fogo na ilha de Bissau com o dinheiro do depósito Real pertencente ao [ex-capitão-mor da praça de 
Cacheu], Santos de Vidigal Castanhona. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 56.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 380. 
 

 

381  1726, Maio, 12, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] acusando a receção das 
monições que constavam de uma relação, os quais mandou fazer entrega ao feitor da Fazenda Real, Manuel 
da Costa Coelho, e registrar no livro de receitas. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 57. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 381. 
 

 

382  1726, Maio, 18, [Cacheu] 
RECIBO passado pelo capitão e mestre da galera João e Maria, João Alvares Torres, declarando que 
recebeu do capitão-mor da praça de Cacheu onze cartas do serviço régio para serem entregues na secretaria 
do Conselho Ultramarino. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 56.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 382. 
 

 

383  1726, Maio, 18, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] remetendo a lista das cartas 
escritas ao monarca relativas ao serviço régio. 
Anexo: lista. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 58.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 383. 
 

 

384  1726, Agosto, 7, Lisboa  
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento de Luís Freire de 
Mendonça Furtado, solicitando serventia do ofício de escrivão da Câmara, tabelião e notas ou de inquiridor, 
contador e distribuidor das vilas de Ouro Preto ou Sabará, em Minas Gerais, por tempo de três anos, em 
satisfação aos seus serviços em várias diligências do serviço régio, principalmente nas que se remeteram ao 
desembargador José Henriques Cavaco no reino do Algarve, entre outros serviços.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 59.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 384. 
 

 

385  [ant. 1726, Agosto, 21]  
REQUERIMENTO do capitão-mor da praça de Cacheu eleito pela governança, João Baptista, ao rei [D. João 
V] solicitando provimento régio para o cargo que ocupava. 
Obs.: datação pela nomeação do cargo de capitão-mor da praça de Cacheu; ver AHU-CU- consultas mistas, 
cód. 22, fl. 102, onde o requerente consta como candidato. 
AHU-Guiné, cx. 25, doc. 25.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 385. 
 

 

386  1726, Setembro, 9, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino para que procurador da Fazenda desse parecer sobre os 
requerimentos moradores de Cacheu contra o capitão  e mestre de navio, José Fernandes Braga, e de um 
outro requerimento de José Afonso Lima, homem de negócios e morador em Lisboa. 
Anexo: cartas, provisão (cópia), requerimento 
AHU-Cabo Verde, cx. 11, doc. 90 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 386. 
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387  1726, Setembro, 13, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre carta do capitão-mor da praça de Cacheu, 
Pedro de Barros, de 12 de Maio de 1726,informando da grande falta de soldados e moradores naquela praça, 
pedindo socorro de cinquenta soldados, dado que as praças de Zeguichor e Farim também precisavam de 
homens. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 223 e 223v.; anexo: consulta 
(minuta), carta e parecer. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 60 e 55.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 387. 
 

 

388  [post. 1726, Outubro, 10] 
REQUERIMENTO de João Perestrelo, provido no posto de capitão-mor da praça de Cacheu, ao rei [D. João 
V] solicitando ordem para vencer o soldo desde o dia que embarcar para Cacheu.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc.4.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 388. 
 

 

389  [ant. 1726, Outubro, 15]  
REQUERIMENTO do feitor, recebedor dos direitos reais e depositário dos reais depósitos da praça de 
Cacheu, sargento-mor Manuel da Costa Coelho, ao rei [D. João V] solicitando o aumento do seu soldo por se 
lhe acrescer o novo cargo de depositário da Fazenda Real. 
Anexo: certidão, translado de justificação e requerimento. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 50.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 389. 
 

 

390  [ant. 1726, Outubro, 23]  
REQUERIMENTO de Joséfa da Veiga, viúva do ex-feitor da Fazenda Real da praça de Cacheu, capitão 
Francisco Fernandes Álvares, ao rei [D. João V] solicitando receber o que restou da venda dos bens do seu 
falecimento marido, em virtude dos bens terem sido sequestrados e vendidos para quitar as contas do 
falecido feitor em Cacheu e na ilha de Santiago. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 62. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 390. 
 

 

391  [ant. 1726, Outubro, 26]  
REQUERIMENTO de Joséfa Maria, viúva do capitão Manuel de Andrada Pessoa, ao rei [D. João V] 
solicitando fosse entregue ao seu procurador os bens do seu falecido marido que estavam em depósito na 
praça de Cacheu, não obstante as dúvidas do depositário e do ouvidor da Guiné. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 63. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 391. 
 

 

392  1726, Dezembro, 8, Lisboa  
CARTA do [corretor da Fazenda Real], Luís Peres dos Santos, ao rei [D. João V] informando sobre 
requerimento do [homem de negócio da cidade de Lisboa], Francisco Borges, que se ofereceu para arrendar 
a alfândega da fortaleza ou Feitoria de Cacheu por uma determinada quantia anual. 
Anexo: contrato (cópia) e informação. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 64. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 392. 
 

 

393  [ant. 1726, Dezembro, 12]  
REQUERIMENTO de Clara Vaz França, viúva e moradora na praça de Cacheu, ao rei [D. João V] solicitando 
levantamento do sequestro dos bens do seu primeiro marido e feitor de Cacheu, capitão Salvador da Costa 
Pessoa.  
Anexo: requerimento, traslado de termo de justificação e certidão.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 61.  
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 393. 
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394  [ca. 1726, Lisboa] 
CONSULTA (minuta) [do Conselho Ultramarino ao rei D. João V] sobre a falta de homens brancos na praça 
de Cacheu, devido à grande mortalidade naquelas partes. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 59. 
AHU_CU_049, Cx. 4, D. 394. 
 

 

395  [ant. 1727, Janeiro, 7]  
REQUERIMENTO do padre Francisco da Costa ao rei [D. João V] solicitando ordem de levantamento do 
sequestro dos seus bens para que o capitão-mor de Cacheu Pedro de Barros pudesse entregar o ferro e a 
aguardante que enviou para aquela praça ao seu procurador. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 65. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 395. 
 

 

396  1727, Maio, 10, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] informando em resposta à 
carta régia, de 18 de Maio de 1726, acerca do estado em que se achava as praças de Cacheu, Farim, 
Ziguinchor e Geba e da ilha de Bissau; fazendo relação do número de moradores, soldados e dos religiosos 
que assistiam naquelas praças e ainda do valor das suas côngruas, dos frutos do seu trabalho missionário 
entre os cristãos e gentios; dando conta da falta de moradores nas praças, enfatizando que aquelas praças 
se encontravam desertas devido à grande mortalidade. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 66. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 396. 
 

 

397  1727, Maio, 16, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] sobre a ordem régia, de 16 
de Setembro de 1726, proibindo que os estrangeiros comercializassem nos rios da Guiné enquanto houver 
navios mercadores portugueses próprios ou fretados e informando tinha mandado registar a dita ordem para 
se pudesse entrar em vigência.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 67. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 397. 
 

 

398  1727, Junho, 28, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Perestrelo, ao rei [D. João V] dando conta da carência de 
uma botica para curar os soldados e remetendo relação dos principais medicamentos em falta; e da 
necessidade de um estandarte para a fortaleza.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 68. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 398. 
 

 

399  1727, Junho, 28, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Perestrelo, ao rei [D. João V] informando que remeteu 
para Portugal as armas que se achavam danificadas pela galera Anjo São Rafael [de que era mestre], 
Manuel Rodrigues Campos e um recibo pelo qual consta a relação das ditas armas; dando conta que as cem 
espingardas e os quatro barris de pólvora enviados para a Guiné não tinham chegado, dado que o navio que 
os transportava deu à costa na ilha do Fogo. 
Anexo: recibo. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 69. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 399. 
 

 

400  1727, Junho, 29, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Perestrelo, ao rei [D. João V] informando que levou para 
Cacheu por ordem do governador e capitão-general de Cabo Verde, [Francisco Miguel da Nóbrega e 
Vasconcelos] um carpinteiro que ficou fugido na ilha do Fogo, quando o navio em que viajavam deu à costa 
naquela ilha, referindo que anteriormente o dito governador já havia mandado um pedreiro para Cacheu; 
dando conta que necessitava ainda de mais um pedreiro e de um carpinteiro para dar continuidade às obras 
naquela praça, como era o caso da igreja matriz que necessitava de ser cobrida com telha. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 70. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 400. 
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401  1727, Junho, 29, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Perestrelo, ao rei [D. João V] informando que tomou uma 
quantia por empréstimo dos depósitos reais pertencentes ao [falecido capitão-mor de Cacheu], Santos Vidigal 
castanho, dado que perdeu tudo o que tinha no naufrágio da embarcação em se seguia para Cacheu, tendo 
dado à costa na ilha do Fogo sem nada e necessitar da dita quantia para pagar o frete de um bergantim 
inglês que o levou para Cacheu e para fazer face as despesas que fez com os reis gentios circunvizinhos 
aquando da tomada de posse, tal como era de costume, e bem como para a sua alimentação.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 71. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 401. 
 

 

402  1727, Junho, 30, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Perestrelo, ao rei [D. João V] dando conta que precisava 
de uma dúzia de cucharras calibre dez, doze saca-trapos e doze lanadas, necessárias para a preparação da 
artilharia. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 72. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 402. 
 

 

403  1728, Junho, 18, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Perestrelo, ao rei [D. João V] informando do miserável 
estado em que se encontrava aquela praça, mencionando a falta de moradores e de soldados; acerca da 
ruína da Casa-forte, onde os capitães-mores assistiam, da fortaleza tabanca, dos baluartes, das carretas e de 
toda a artilharia.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 74. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 403. 
 

 

404  1728, Junho, 19, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Perestrelo, ao rei [D. João V] dando conta da má conduta 
do feitor da Fazenda Real em Cacheu, João Tavares, acusando-o de fazer gastos excessivos, de 
desobedecê-lo e instigar os soldados contra a sua pessoa, entre outros procedimentos. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 75. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 404. 
 

 

405  1728, Junho, 19, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Perestrelo, ao rei [D. João V] dando conta do estado das 
praças de Farim e Ziguinchor, que estavam subordinadas à praça de Cacheu, afirmando que as ditas praças 
precisavam de moradores e artilharia.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 76. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 405. 
 

 

406  [ant. 1728, Outubro, 16]  
REQUERIMENTO do ex-alferes da praça de Cacheu e capitão de infantaria e ordenança, Francisco de Lima 
Araújo, ao rei [D. João V] solicitando ser provido no posto de alferes tenente da Casa-forte da praça de 
Cacheu que se encontrava vago. 
Anexo: certidão e carta patente. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 73. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 406. 
 

 

407  [ant. 1728, Novembro, 10]  
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro de Barros, ao rei [D. João V] solicitando 
que a sua residência fosse tirada em Cabo Verde, tal como os seus antecessores e atendendo à grande 
despesa e a demora que acarretava à ida de um ministro para Cacheu apenas para tirar a dita residência.  
Anexo: requerimento. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 77 e 81. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 407. 
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408  1729, Março, 5, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor da praça de Cacheu, sendo candidatos Domingos Martins de Mendonça, João Baptista, Cláudio 
Roquete da Silva, Manuel de Almeida e António Barros Bezerra. 
Anexo: informação, consulta e pareceres.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 78. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 408. 
 

 

409  1730, Abril, 15, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Perestrelo, ao rei [D. João V] informando que não se 
descuidou da manutenção da tabanca da praça, todavia, a madeira se encontra deteriorada pelo tempo e em 
consequência de um incêndio e não havia dinheiro para o seu conserto, em resposta à carta régia, de 5 de 
Maio de 1729, advertindo acerca do descuido com a dita tabanca da praça; remetendo listas dos materiais 
necessários naquela praça, dos soldados que ali assistiam e dos moradores. 
Anexo: listas. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 85. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 409. 
 

 

410  1731, Abril, 15, Cacheu 
CARTA do capitão-mor de Cacheu, João Perestrelo, ao rei [D. João V] dando conta que o vigário da igreja de 
Ziguinchor, padre Filipe dos Santos, assassinou uma mulher chamada Leonor de Mendonça, por motivos de 
ciúmes, tendo recebido livramento por parte do padre visitador António Henriques Leitão, continuando assim, 
na igreja a exercer as suas funções. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 105. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 410. 
 

 

411  1730, Abril, 18, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Perestrelo, ao rei [D. João V] sobre a necessidade de se 
nomear sucessor ao feitor da Fazenda Real de Cacheu, Lourenço da Costa Alvarenga, em virtude de ter 
passado o tempo do seu provimento e da sua má conduta em relação aos direitos da alfândega e depósitos, 
retardando o pagamento dos soldados e filhos da folha.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 86. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 411. 
 

 

412  1730, Abril, 20, Cacheu 
CARTA do feitor da Fazenda Real de Cacheu, Lourenço da Costa Alvarenga, ao rei [D. João V] informando 
que se viu obrigado a valer-se de uma quantia em depósito, em virtude da embarcação em que viajou da ilha 
de Santiago para Cacheu, no ano de 1729, aquando da sua tomada de posse, ter-se naufragado e 
consequentemente perdeu toda a sua fazenda, e desta forma pedindo que a dita quantia fosse levada em 
conta nos seus ordenados vencidos ou por vencer.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 87. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 412. 
 

 

413  1730, Abril, 25, Cacheu 
CARTA do visitador do distrito da Guiné, António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] acerca da ordem régia 
para que fosse dado pela Fazenda Real todo o necessário para a obra da igreja e sacristia, e ainda que 
fossem remetidas para o Reino as medidas de um quadro para o altar e para uma imagem, e advertindo que 
o presente capitão-mor da praça de Cacheu, João Perestrelo, não estava a despender quaisquer quantias 
com a obra. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 84. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 413. 
 

 

414  1730, Abril, 25, Cacheu 
CARTA do vigário geral e provisor do bispado de Cabo Verde, António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] 
sobre a necessidade de obras na igreja de Gâmbia e pedindo para ela esmola dos sobejos da santa Sé 
Patriarcal bem como alguns ornamentos. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 4 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 414. 
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415  1730, Abril, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Perestrelo, ao rei [D. João V] informando que o ex-feitor 
da Fazenda Real, João Tavares, negou-se a ir para Cabo Verde prestar contas, para além de andar armado 
em Cacheu acompanhado de escravos, fazendo ameaças e resistindo à prisão; remetendo auto de 
resistência e devassa acerca do caso. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 88. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 415. 
 

 

416  1730, Abril, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Perestrelo, ao rei [D. João V] dando conta que a sua casa 
foi incendiada em Novembro [de 1729], por um escravo do padre Diogo Monteiro, ardendo grande parte da 
praça, reiterando que o dito padre viajou para Cabo Verde, na companhia do visitador António Henriques 
Leitão, após ter sido declarado culpado e não tendo cumprido; informando que anteriormente, o dito padre na 
companhia dos seus escravos derrubou uma tabanca das casas onde residia o signatário alegando que o 
espaço pertencia ao adro da igreja; remetendo o traslado da devassa. 
Anexo: traslado da devassa. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 89. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 416. 
 

 

417  1730, Maio, 10, Ribeira Grande 
CARTA (cópia) do governador e capitão-general de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Grans, ao rei [D. João 
V] sobre o capitão-mor de Cacheu, João Perestrelo, ter recebido ordens régias e cartas informando do envio 
de armas de fogo, que se perderam a caminho de Cacheu, advertindo que o dito capitão-mor se negou a 
enviar lanchas e canoas para salvar as armas e demais fazendas que estavam no navio; sobre os soldados 
que mandara para Cacheu, dos quais a maior parte tinha recebido baixa do capitão-mor daquela praça; 
remetendo traslado da certidão do rendimento da alfândega e das despesas com as praças de soldado que 
confrontou com a carta do feitor e os capítulos dos moradores; e dando conta do mau estado da praça de 
Cacheu, sem artilharia e demais apetrechos de guerra, sem tabanca, sem baluartes e sem casa-forte.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 110. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 417. 
 

 

418  1730, Setembro, 6, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino determinando que a carta do visitador do distrito da Guiné, de 25 de 
Abril de 1730, fosse juntada a outra do capitão-mor da praça de Cacheu, João Perestrelo, de Abril de 1730, 
acerca do visitador do distrito da Guiné, António Henriques Leitão, ter levado escravos à Gâmbia sem pagar 
os direitos régios, desrespeitando assim todas as ordens régias relativas à proibição do comércio com a 
Gâmbia, terra dos ingleses, e nem pagou os direitos de outras fazendas de Ziguinchor. 
Anexo: carta, requerimentos, auto de denúncia e precatório. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 84, 82 e 83. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 418. 
 

 

419  1730, Setembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre representação do recém-nomeado capitão-mor 
da praça de Cacheu, Domingos Martins de Mendonça, explicando os motivos pelos quais ainda não tinha ido 
tomar posse do cargo, o que faria após concluir os preparativos da viagem. 
Anexo: representação e parecer. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 90 e 91. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 419. 
 

 

420  1730, Setembro, 16, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a necessidade de se enviar um capitão-mor para a praça de 
Cacheu, para acudir aquela praça, em virtude da tabanca e da Casa-forte terem ficado destruídas num 
incêndio. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 91. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 420. 
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421  [post. 1730, Outubro, 7] 
INFORMAÇÃO sobre ordem, de 7 de Outubro de 1730, registrada no livro das cartas de S. Tomé e Cabo 
Verde acerca de se estranhar o facto do capitão-mor de Cacheu ignorar haver naquela praça um foral antigo 
e um outro feito pelo desembargador Manuel Lopes de Barros, nos quais deveriam constar o valor pago 
pelas fazendas estrangeiras que navegavam de Portugal para o porto de Cacheu, da isenção das fazendas 
fabricadas no Reino, e ainda do valor pago pelas fazendas estrangeiras quando navegadas dos seus países 
para Cacheu. 
AHU-Guiné, cx. 25, doc. 15. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 421. 
 

 

422  1730, Novembro, 8, [Lisboa] 
CARTA do corregedor da comarca da Guarda, Caetano Furtado de Mendonça, ao rei [D. João V] informando 
que mandou notificar Domingos Martins de Mendonça, nomeado capitão-mor da praça de Cacheu, para se 
recolher à Corte, a fim de preparar a sua viagem para Guiné; remetendo a resposta de Martins Mendonça 
acerca da dita nomeação, alegando as causas da sua demora e afirmando que iria para Lisboa tratar das 
diligências da viagem. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 92. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 422. 
 

 

423  1730, Novembro, 20, Lisboa  
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Valentim da Veiga Fonseca, atestando que a galera 
Nossa Senhora da Soledade e Almas, de que era mestre [...] Rodrigues Campos, que ia para a praça de 
Cacheu, não levava nada do Conselho Ultramarino. 
Obs.: m. est. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 93.  
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 423. 
 

 

424  [ca. 1730] 
LISTA das cartas enviadas de Cacheu relativas ao serviço régio. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 84.  
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 424. 
 

 

425  [post. 1730] 
INFORMAÇÃO expondo que no tempo da Companhia de Cacheu se pagava três barafulas por cada escravo, 
sendo que os rendimentos eram usados para a fortificação da praça de Cacheu e que depois de extinta a dita 
Companhia não constava haver nenhuma consignação para as fortalezas e reedificações; e ainda sobre as 
ordens régias acerca da entrada e saída de embarcações [de Cacheu], os géneros isentos de pagar direitos 
em Cacheu, e os direitos que as fazendas estrangeiras pagavam e da isenção das fabricadas no Reino. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 95.  
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 425. 
 

 

426  [ant. 1731]  
CARTA (cópia) ao rei [D. João V] sobre o atraso na resolução das consultas acerca do estado da praça de 
Bissau, da necessidade de ter uma guarnição militar como a de Cacheu para defender a praça dos europeus 
e das vantagens que haveria em comerciar urzela para obter fundos para a sustentação de todos os 
presídios de Cabo Verde; caso não se resolvam as consultas, precisavam de meios para a manter e 
defender, nomeadamente dinheiro, embarcações, um almoxarife, um escrivão, bem como permissão para 
continuar a cobrar os direitos e as fazendas negociadas pelos padres.  
Obs.: o contrato da urzela só é estabelecido em 1731. 
AHU-Guiné, cx. 2, doc. 68. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 426. 
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427  1731, Março, 8, Cacheu 
CARTA do [capitão-mor da praça de Cacheu], João Perestrelo, ao rei [D. João V] informando que as casas 
onde se recolhiam os capitães-mores estavam em ruína, em resposta à ordem régia, de 7 de Outubro de 
1730, determinado que Perestrelo residisse na Casa-forte. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 96. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 427. 
 

 

428  1731, Março, 8, Cacheu 
CARTA do [capitão-mor da praça de Cacheu], João Perestrelo, ao rei [D. João V] informando em resposta a 
carta régia, de 5 de Setembro de 1730, não ter despendido dinheiro [com as obras] da igreja matriz e da 
sacristia por não haver verbas disponíveis nem para fazer a tabanca daquela praça, defendendo-se assim, da 
queixa do padre visitador António Henriques Leitão. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 97. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 428. 
 

 

429  1731, Março, 19, Cacheu 
CARTA do capitão-mor de Cacheu, João Perestrelo ao rei [D. João V] dando conta da informação que dera 
ao governador e capitão-general de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Granz, acerca do incêndio ocorrido 
naquela povoação e da necessidade que havia de pólvora, munições e soldados para a guarnição e deste 
ter-lhe enviado, no navio de que era mestre e sobre carga, Manuel Mateus, apenas quatro soldados 
degredados pela justiça, exigindo-lhe devassa do incêndio.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 235-235v, consulta de 7 de 
Julho de 1731. 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 24 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 429. 
 

 

430  1731, Março, 20, Cacheu 
CARTA do [capitão-mor da praça de Cacheu], João Perestrelo, ao rei [D. João V] queixando-se do pouco 
soldo que vencia e a escassa quantia que dispunha para despender com os reis locais, dado que um 
sindicante tinha contrariado as ordens régias para se aumentar a verba; solicitando o aumento da dita verba 
e que se alugasse casas por não poder assistir na Casa-forte por estar em ruínas. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 99. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 430.  
 

 

431  1731, Março, 28, Cacheu 
CARTA do [capitão-mor da praça de Cacheu], João Perestrelo, ao rei [D. João V] informando que tinha 
tomado posse do cargo há mais de 4 anos, e se achava impossibilitado de poder continuar em razão de estar 
doente e não poder se curar em Cacheu; solicitando ordens para entregar aquele governo a Nicolau de Pina 
e Araújo que anteriormente tinha exercido o dito posto com satisfação.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 100. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 431. 
 

 

432  1731, Abril, 6, Cacheu 
CARTA do [padre visitador], António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] remetendo certidões que atestavam 
que o capitão-mor da praça de Cacheu, João Perestrelo, tomou o adro da igreja para servir de curral para as 
suas vacas e deu ordem para que o cabo da Casa-forte Luís Sanches não recebesse presos enviados pelo 
dito visitador. 
Anexo: certidões e auto.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 101 e 79. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 432. 
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433  1731, Abril, 7, Cacheu 
CARTA do [padre visitador], António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] informando que faltou ao ductos de 
incenso ao capitão-mor de Cacheu, João Perestrelo, uma vez que nunca acompanhou e nem mandava dar 
salvas nas procissões, bem como deu ordens ao cabo de Farim, Tomé de Araújo, para que também não 
desse salvas; queixando-se da conduta do dito capitão-mor. 
Anexo: certidão e informação. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 102. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 433. 
 

 

434  1731, Abril, 7, Cacheu 
CARTA do [padre visitador], António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] informando que a igreja matriz 
estava pobre e sem ornamentos para o culto divino, acusando o capitão-mor daquela praça, João Perestrelo, 
não fazer obras na igreja, tendo-se feito pequenas obras com o que havia na fábrica da igreja; reiterando que 
também necessitavam de quadros e imagens; e remetendo relação do que faltava naquela igreja. 
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 103. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 434. 
 

 

435  1731, Abril, 11, Cacheu 
CARTA do [padre visitador], António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] dando conta que o capitão-mor da 
praça de Cacheu, João Perestrelo, ficou culpado numa visita por viver em mancebia com Clara Vaz, viúva do 
alferes tenente, José Alvares de Araújo, e que o dito capitão-mor reagiu mal à acusação, afirmando que não 
tinha nenhum superior hierárquico na Guiné; solicitando justiça para que o caso servisse de exemplo aos 
cristãos daquelas partes e pelo pouco poder que os prelados e visitadores tem nestas situações. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 104. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 435. 
 

 

436  1731, Abril, 17, Cacheu 
CARTA do vigário geral e visitador do distrito da Guiné, António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] 
remetendo certidões atestando os maus procedimentos do capitão-mor de Cacheu, João Perestrelo, 
exemplificando que Perestrelo interveio arbitrariamente no despacho de uns panos e alguns escravos que 
estavam a ser enviados [ao Bispo de Cabo Verde, D. frei José de Santa Maria e Jesus] na galera, de que era 
capitão Manuel Marques, entre outras situações. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 106. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 436. 
 

 

437  1731, Abril, Cacheu 
CARTA do [padre visitador], António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] sobre a necessidade de se 
satisfazer as sacristias para a sé de Cabo Verde e da para a igreja matriz de Cacheu; o pagamento das 
ordinárias vencidas ao reverendo António Vaz Barrosa; sobre o estado da igreja de Geba; queixando-se da 
pretensão do capitão-mor de Cacheu, João Perestrelo, em fazer um curral para vacas no adro da igreja, e 
que vivia amancebado com Clara Vaz, viúva do alferes tenente José Alvares de Araújo; da necessidade de 
se tirar devassa aos procedimentos do dito capitão-mor, inclusive para se apurar as circunstâncias de um 
incêndio na igreja. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 106. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 437. 
 

 

438  1731, Junho, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do capitão-mor de Cacheu, João 
Perestrelo, de 17 de Março de 1731, informando do miserável estado da praça após o incêndio de fogo 
aberto; remetendo lista do que necessitavam e certidões dos rendimentos e despesas relativas ao ano de 
1730. 
Anexo: lista, consulta (minuta), parecer, carta, informação e listas. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 107, 108 e 98. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 438. 
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439  1731, Julho, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do capitão-mor de Cacheu, João 
Perestrelo, de 19 de Março de 1731, informando que na conformidade com o seu regimento deu conta ao 
governador e capitão-general de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Grans, do incêndio em Cacheu, pedindo 
socorro de pólvora, balas, mosqueteiras, soldados, contudo, o governador lhe respondeu queixando-se de 
que não recebeu a devassa do incêndio e apenas enviara para Cacheu quatro degredados para servir de 
soldados e não expediu os apetrechos.  
Obs.: AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 235 e 235v. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 109. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 439. 
 

 

440  1731, Setembro, 26, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre outra, de 1 de Agosto do mesmo ano, sobre a 
nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor da praça de Cacheu por tempo de três anos, em virtude 
de Domingos Martins de Mendonça não se adequar às exigências do cargo dado o estado daquela praça, 
sendo necessário um capitão-mor que conhecesse o gentios e as suas línguas, e possuísse muitos escravos, 
reiterando que a lista dos opositores ao posto de capitão-mor de Cacheu atendendo as indicações do 
governador e capitão-general de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Grans, de homens que existiam em Cabo 
Verde com o perfil certo para o posto, sendo candidatos António Barros de Bezerra, João Baptista, João 
Baptista Machado, João Pereira de Carvalho e Agostinho Rabelo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 72v. – 74v.; anexo: consulta, parecer (cópia), 
pareceres, consulta (minuta), pareceres e informação de serviço. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 110, 90, 111, 112 e 114. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 440. 
 

 

441  [ant. 1731, Outubro, 18] 
REQUERIMENTO do padre Procurador-Geral da província da Soledade ao rei [D. João V] solicitando que 
fossem feitas obras na igreja e hospício da missão de Cacheu, em virtude de não poderem comprar madeira 
para fazer os consertos necessários. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 113. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 441. 
 

 

442  [post. 1731] 
LISTA das cartas enviadas para o rei [D. João V] por intermédio do Conselho Ultramarino. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 7. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 442. 
 

 

443  [post. 1731] 
INFORMAÇÃO acerca do decreto de serviço do ex-capitão-mor da praça de Cacheu, João Baptista, que 
requereu a satisfação dos seus serviços. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 94. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 443. 
 

 

444  [ant. 1732, Fevereiro, 2] 
REQUERIMENTO do capitão-mor de Cacheu, João Perestrelo ao rei [D. João V] solicitando a nomeação de 
um ministro para tirar sua residência nas ilhas de Cabo Verde, por ter terminado o tempo de seu provimento. 
Anexo: provisões, carta, denúncia (capítulos) 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 60 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 444. 
 

 

445  1732, Julho, 1, Cacheu 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, [D. frei José de Santa Maria e Jesus], ao rei [D. João V] informando da falta 
de ornamentos religiosos em Cacheu, em virtude da igreja matriz também ter de disponibilizar ornamentos 
para a igreja de Ziguinchor e referindo a necessidade de se remeter pipas de cal para se fazer nova sacristia, 
cuja despesa seria por conta da Fazenda Real; e remetendo lista dos ornamentos necessários. 
Anexo: lista.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 116. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 445. 
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446  1732, Julho, 1, Cacheu 
CARTA do Bispo de Cabo Verde, [D. frei José de Santa Maria e Jesus], ao rei [D. João V] informando que em 
satisfação da carta régia de 9 de Junho de [1731], determinou que os párocos das igrejas fizessem os róis 
dos ornamentos em falta, e que juntasse as respetivas certidões, reiterando que entregou os documentos ao 
provedor da Fazenda Real [de Cabo Verde], antes da sua viagem à Guiné, mas em virtude de pretender ficar 
mais um ano na Guiné, solicitou informação aos capitulares [da Sé de Santiago] acerca do andamento dos 
pedidos dos ornamentos para que tais informações chegassem ao monarca.  
Anexo: lista.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 117. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 446. 
 

 

447  1732, Julho, 9, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Perestrelo, ao rei [D. João V] remetendo em resposta à 
carta régia, de 8 de Julho de 1730, uma relação do que necessitava a igreja [matriz de Cacheu], salientado 
que para além do que constava na relação também era imprescindível uma imagem e uma sacristia nova, 
cuja despesa deveria sair da fábrica [da igreja]; queixando-se das excessivas condenações e excessos 
cometidos pelo padre visitador António Henriques Leitão; mencionando os vigários Diogo Monteiro Correia e 
Bernardo Vieira de Araújo. 
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 120. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 447. 
 

 

448  [ant. 1732, Outubro, 21] 
REQUERIMENTO do escrivão da Fazenda Real e mais anexos da praça de Cacheu, Pedro Ferreira de Faria, 
ao rei [D. João V] solicitando provimento para servir mais um ano no dito ofício, no qual fora provido pelo 
governador e capitão-general de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Grans, em satisfação aos seus serviços.  
Anexo: bilhete e provisão. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 121. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 448. 
 

 

449  1732, Novembro, 8, Lisboa  
PARECER do Conselho Ultramarino acerca de uma consulta [sobre carta do capitão-mor da praça de 
Cacheu, João Pereira de Carvalho], dando conta do miserável estado da praça de Cacheu, informando ser 
crucial para o comércio de Portugal e do Brasil a restauração de Cacheu e remetendo relação dos 
apetrechos necessários.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 238v. e 239; anexo: carta, 
relação e escrito. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 122. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 449. 
 

 

450  1732, Dezembro, 19, Lisboa 
CARTA do corregedor de São Paulo, António Rebelo de Carvalho ao rei [D. João V] informando sobre a 
execução da ordem régia relativa às contendas entre João Baptista e António de Barros Bezerra na oposição 
ao posto de capitão-mor de Cacheu; sobre se delegar no ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa 
Ribeiro para, em Cacheu, averiguar acerca do alegado abaixo-assinado feito pelos seus moradores. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fls. 273, anexo: parecer (minuta), 
requerimentos, abaixo-assinado (cópia), procuração (cópia), ofício 
AHU-Cabo Verde, cx. 14, doc. 41 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 450. 
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451  1733, Março, 22, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] queixando-se do 
estado que o ex-capitão-mor de Cacheu, João Perestrelo, deixou aquela praça, acusando-o de ultrajar o 
respeito e o decoro do cargo que ocupava, e solicitando que fosse declarada a forma como deveria tratar os 
homens que governaram interinamente na ausência de João Perestrelo, sendo eles: Manuel Baptista, João 
Baptista, António dos Santos e Nicolau de Pina. 
Anexo: lista. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 3. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 451. 
 

 

452  1733, Março, 31, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] remetendo certidão 
do secretário do governo das ilhas de Cabo Verde atestando que jurou pleito de homenagem nas mãos do 
governador e capitão-general de Cabo Verde, Francisco de Oliveira Grans. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 4. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 452. 
 

 

453  1733, Março, 31, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] sobre a diminuição 
do comércio e de moradores naquela praça, mencionando que muitos habitantes estavam a viver junto dos 
gentios, onde encontravam mais segurança para fazer os seus negócios, reiterando que estavam a colocar 
em perigo a salvação das suas almas; remetendo lista dos moradores. 
Anexo: lista e bando.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 5 e 2. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 453. 
 

 

454  1733, Abril, 10, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] informando que 
depois da sua chegada a Cacheu, tirou devassa geral dos descaminhos da Fazenda Real e nela ficou 
comprometido o padre visitador, António Henriques Leitão, que há pelo menos cinco anos fazia negócios sem 
pagar os direitos reais, especialmente nas praças de Farim, Ziguinchor, sendo também acusado de coagir os 
capitães-mores e os cabos [das praças e povoações da Guiné]. 
Anexo: provisão e listas.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 6. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 454. 
 

 

455  1733, Abril, 15, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] queixando-se dos 
procedimentos do padre visitador, António Henriques Leitão, enfatizando o facto de não ter pago os direitos 
reais; informando que se fez queixa ao Bispo de Cabo Verde, [D. frei José de Santa Maria e Jesus], acerca 
da conduta do visitador, tendo o Bispo inutilmente se deslocado à Guiné para averiguar as queixas, 
acabando por nomear Bernardino de Sena Leitão, sobrinho do visitador, para vigário da vara. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 7. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 455. 
 

 

456  1733, Abril, 15, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] dando conta que 
uma galera da Ilha Terceira, de que era mestre João Rodrigues, foi comerciar em Bissau e pagou os direitos 
reais.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 8. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 456. 
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457  1733, Abril, 30, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] informando que no 
ano de 1732, antes da sua chegada à Guiné, os capitães João Batista e Manuel Batista, filhos do ex-capitão-
mor daquela praça João Batista, residente na cidade de Lisboa, fizeram um abaixo-assinado contra a sua 
pessoa, usando falsos argumentos. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 9. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 457. 
 

 

458  1733, Maio, 10, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] dando conta, a 
pedido do padre visitador, o mestre-escola António Henriques Leitão, do péssimo estado matriz de Cacheu 
por falta de ornamentos para o culto divino e de uma sacristia, bem como pelo facto do edifício se encontrar 
arruinado, e não terem meios para fazer as obras necessárias. 
Anexo: provisão (minuta). 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 10. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 458. 
 

 

459  1733, Maio, 10, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] informando que 
encontrou em Cacheu o capitão-de-mar-e-guerra, João Dasem, negociando cera e escravos, tendo na sua 
posse uma ordem régia isentando-o de pagar direitos reais, com grande prejuízo para a Fazenda Real. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 11. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 459. 
 

 

460  1733, Maio, 13, Lisboa 
RELAÇÃO dos armamentos e mais apetrechos de guerra pedidos do Brasil, ilhas de Cabo Verde, praça de 
Cacheu, com a exceção do Rio de Janeiro. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 122. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 460.  
 

 

461  1733, Junho,1, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] solicitando 
aumento da quantia consignada para se despender com os reis vizinhos [de Cacheu] e com o rei de Bissau, 
enquanto ficasse pronta a fortificação [daquela praça], a fim de satisfazer os reis locais.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 12. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 461. 
 

 

462  1733, Junho,1, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] dando conta que 
recebeu um requerimento do guarda das visitas dos navios, António Rodrigues, solicitando o pagamento de 
um ano e quatro meses de soldo vencidos no tempo do seu antecessor, contudo, não lhe conferiu o referido 
pagamento porque o suplicante vivia na praça de Farim e não cumpria as suas obrigações. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 13. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 462. 
 

 

463  1733, Junho,1, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] sobre a 
necessidade de se construir o edifício da casa-forte e uma nova alfândega para se despachar os navios e 
guardar os direitos reais; informando que não obstando o número de navios que entraram naquele porto no 
ano passado e com bons rendimentos para a Fazenda Real, os soldados e os filhos da folha estavam sem 
receber os seus pagamentos até à sua chegada naquela praça, remetendo relações que comprovavam a 
regularização da situação.  
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 17. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 463. 
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464  1733, Junho,10, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] informando que 
tinha provido o ajudante pago Manuel José de Oliveira no posto de escrivão da Fazenda Real [da praça de 
Cacheu] no lugar de João Caetano, que tinha sido provido pelo seu antecessor, por este se ter revelado 
inadequado para o ofício; tendo também provido o ex-ajudante de ordenança da ilha de Santiago, Carlos 
Rodrigues, no posto de ajudante [da praça de Cacheu]. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 15. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 464. 
 

 

465  1733, Junho,16, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] remetendo uma 
representação dos moradores de Farim, atestando o miserável estado da praça, sendo os moradores 
vexados pelos negros, pedindo socorro de pólvora, balas, mosquetes; informando que já tinha socorrido 
aquela praça com apetrechos militares, gentes, cabos, reiterando que pretendia ir pessoalmente a Farim 
castigar os negros. 
Anexo: representação. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 16. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 465. 
 

 

466  1733, Junho, 24, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] acerca do seu 
esforço para a preservação da paz na Guiné; informando que tinha feito obras nas fortificações, reformando 
os baluartes de São José e Santo António e mandou fazer dez carretas, mencionado que necessitava de 
pedras e cal para as obras da casa-forte. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 17. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 466. 
 

 

467  1733, Julho, 4, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] queixando-se que 
o vigário da igreja matriz de Cacheu, cónego Bernardino de Sena Leitão, obrigava os testamentários, sob 
pena de excomunhão, a lhe entregassem os terços deixados em testamento para as missas às almas dos 
defuntos, não consentindo arbitrariamente que dessem algumas missas aos religiosos capuchos do hospício 
de Cacheu por carecerem das esmolas delas. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 18. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 467. 
 

 

468  1733, Julho, 31, Cacheu  
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João 
V] informando que deu cumprimento à provisão régia, de 2 de Fevereiro de 1732, determinando que tirasse a 
residência ao ex-capitão-mor da praça de Cacheu, João Perestrelo.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 19. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 468.  
 

 

469  1733, Agosto, 2, Cacheu  
LISTA das cartas enviadas pelo capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João 
V]. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 3. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 469. 
 

 

470  [ant. 1733, Agosto, 3] 
REQUERIMENTO do capitão Manuel José de Oliveira ao rei [D. João V] solicitando provimento por tempo de 
um ano no cargo de escrivão da Fazenda Real e mais anexas da praça de Cacheu, uma vez que estava 
naquele serviço desde o falecimento de Pedro Ferreira de Faria. 
Anexo: certidões e anexo.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 20. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 470. 
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471  1733, Agosto, 6, Cacheu 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João 
V] informando das culpas apuradas na devassa contra o ex-capitão-mor da praça de Cacheu, João 
Perestrelo, reiterando que tinha ajustado a passagem do réu, que se encontrava em fuga junto dos gentios, 
para o Reino com o capitão francês, João Dansen; adiantando que remeteria João Perestrelo para a ilha de 
Santiago e dali para Portugal com os autos do seu processo. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 21. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 471. 
 

 

472  1733, Agosto, 8, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] informando do 
inventário dos bens da falecida Catarina Barreiros, enfatizando que o seu herdeiro, um filho de vinte anos, 
requereu que não se vendesse os bens herdados da mãe justificando ter capacidade para regê-los. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 22 e 23. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 472. 
 

 

473  1733, Agosto, 18, Cacheu 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, ao rei [D. João V] 
queixando-se do capitão-mor de Cacheu, João Pereira de Carvalho, por este se ter recusado dar 
cumprimento à ordem de prisão dada ao ex-carcereiro da cadeia da correição da ilha de Santiago, Carlos 
Rodrigues Cabral, condenado por graves crimes e delitos e que atualmente servia no posto de ajudante pago 
daquele capitão-mor. 
Anexo: certidões e carta. 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 25 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 473. 
 

 

474  1733, Setembro, 4, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do capitão-mor da praça de Cacheu, 
João Pereira de Carvalho, acerca do miserável estado da praça de Cacheu e apontando os meios para se 
conservar a praça, entre outros, reitera a necessidade de apetrechos. 
Anexo: consulta, parecer, cartas, carta (cópia) e certidão. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 24 e 25. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 474. 
 

 

475  1733, Setembro, [18], Cacheu 
CARTA do desembargador e ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] 
queixando-se dos procedimentos do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, acerca da 
nomeação de um novo feitor para aquela povoação na sequência do pronunciamento de prisão dado ao ex-
feitor, António Pereira da Cunha, em razão da sindicância feita ao ex-capitão-mor João Perestrelo. 
Anexo: certidão, carta 
AHU-Cabo Verde, cx. 15, doc. 24 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 475. 
 

 

476  [ant. 1733, Novembro, 2] 
REQUERIMENTO de Francisco da Costa ao rei [D. João V] solicitando ordem para que o capitão-mor de 
Cacheu, [João Pereira de Carvalho], mandasse o feitor [da Fazenda Real de Cacheu] pagar o valor dos bens 
do suplicante: 23 barras de ferro e uma frasqueira de aguardente; sequestrados juntamente com os bens de 
Pedro Mendes. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 476. 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE GUINÉ 
AHU_CU_049 

 

PÁG. - 82 / 180 
 

477  [ant. 1733, Dezembro, 21, Lisboa] 
REQUERIMENTO dos holandeses Deventer e Degrote, homens de negócio e moradores na cidade de 
Lisboa, ao rei [D. João V] solicitando ordem para o capitão-mor da praça de Cacheu, [João Pereira de 
Carvalho], fizesse justiça acerca da quantia em dinheiro que lhes devia João Baptista Machado, morador na 
praça de Cacheu procedente de um carregamento de fazendas enviado no ano de 1725. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 27. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 477. 
 

 

478  [ca. 1733]  
AUTO sobre requerimento do ex-capitão-mor da praça de Cacheu, Manuel Lopes Lobo, solicitando provisão 
para apelar da sentença que teve, em 12 de Janeiro de 1714, acerca da demanda de libelo que João Baptista 
lhe interpôs na praça de Cacheu, não obstante ter passado muito tempo.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 1. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 478. 
 

 

479  [ant. 1734, Janeiro, 28, Lisboa] 
REQUERIMENTO do homem de negócio e morador da cidade de Lisboa, Mateus Dutra, ao rei [D. João V] 
solicitando ordens para que o capitão-mor e ouvidor da praça de Cacheu, pelos meios da Justiça, 
assegurasse os seus bens admitindo o seu procurador, para tratar da pendência das fazendas que João 
Baptista, morador naquela praça, recebeu por ordem do suplicante e das quais até ao presente o suplicante 
não receberá o seu produto. 
Anexo: relação.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 28. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 479. 
 

 

480  1734, Maio, 31, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] remetendo relação 
e certidões acerca das obras e despesas feitas naquela praça no ano [de 1733].  
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 29. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 480. 
 

 

481  1734, Maio, 31, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] remetendo relação 
da receita e despesa daquela praça, em 1733. 
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 30. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 481. 
 

 

482  1734, Maio, 31, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] informando que fez 
o pagamento aos soldados com barris de pólvora e mais alguns géneros, para evitar fugas por falta de 
pagamento dos seus ordenados, uma vez que não havia dinheiro na alfândega para pagar os filhos da folha, 
especialmente os soldados. 
Anexo: certidão.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 31. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 482. 
 

 

483  1734, Maio, 31, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] dando conta dos 
procedimentos que teve para arranjar pedra e cal, informando dos consertos na casa-forte usando os seus 
escravos e não tendo cobrado pelo serviço, reiterando que no final do inverno daria início às obras da casa-
forte, dado que na época os navios com os materiais já estariam em Cacheu. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 32. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 483. 
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484  1734, Junho, 1, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] dando conta da 
relação dos portugueses com os negros mandingas que professavam a fé [Islâmica], acusando-os de 
aprisionar e vender os cristãos na Gâmbia, de aprisionar e roubar os negros que iam comerciar em Farim, e 
de se terem aliado para destruir Cacheu. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 33. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 484. 
 

 

485  1734, Junho, 1, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] informando que o 
ouvidor-geral de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, não enviou o ex-capitão-mor da praça de Cacheu, João 
Perestrelo, para Portugal em nenhum dos dois navios que partiram de Cacheu e nem o prendeu, apesar de 
ter sido apurado as suas culpas numa devassa, tendo João Perestrelo embarcado livremente no navio de 
João Dansen. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 34. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 485. 
 

 

486  1734, Junho, 3, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] remetendo 
certidões da despesa feita com as coberturas do ano de 1732, época em que governava o seu antecessor, e 
acerca das obras que fez na fortaleza e no presídio no ano de 1733. 
Anexo: certidões. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 35. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 486. 
 

 

487  1734, Junho, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] remetendo relação 
sobre a conclusão da obra da tabanca da praça de Cacheu. 
Anexo: relação e certidão. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 36. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 487. 
 

 

488  1734, Junho, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] queixando-se que 
o [vigário geral] e visitador [do distrito da Guiné], António Henriques Leitão, se afastou do serviço de Deus, 
fazendo condenações excessivas, cujos valores das absolvições eram muito altas; do seu pouco zelo com a 
ornamentação da igreja matriz de Cacheu, em invocação a sua padroeira Nossa Senhora do Vencimento, e 
que ainda se negava a deixar os cristãos regressarem para a praça sem antes pagarem o valor das suas 
condenações. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 37. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 488. 
 

 

489  1734, Junho, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] informando que o 
padre visitador António Henriques Leitão tinha excomungado todo o povo de Farim, dando ordens para que o 
vigário daquela praça não lhes desse absolvição antes de pagarem o valor das condenações, reiterando que 
os moradores não tinham como pagar; queixando-se que o visitador tomou para si o dinheiro da fábrica [da 
igreja]; solicitando ordem régia para que o dito padre recolhesse à sua diocese, em virtude das excessivas 
condenações levarem as pessoas a se esconderem no mato e do religioso pretender também prender os 
soldados do presídio [de Cacheu]. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 38.  
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 489. 
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490  1734, Junho, 30, Cacheu 
CARTA do [vigário geral e visitador do distrito da Guiné], António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] sobre 
do ordem do juiz do inventário, [o Bispo de Cabo Verde], do bens do falecido vigário geral de Farim, de quem 
o signatário era testamentário, para que as casas onde o falecido vigário residia, pertencentes a viúva Filipa 
Esteves, fossem vendidas e o dinheiro que o religioso gastou nos melhoramentos das mesmas fosse 
devolvido; e queixando-se do capitão-mor de Cacheu, João Pereira de Carvalho, que alegadamente entre 
outros maus procedimentos, não dava brevidade à determinação do prelado.  
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 42. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 490. 
 

 

491  1734, Julho, 15, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] remetendo em 
resposta à carta régia, de 3 de Setembro de 1733, uma cópia do seguro que passou aos cristãos que se 
encontravam junto dos gentios.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 39. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 491. 
 

 

492  1734, Julho, 26, Cacheu 
CARTA do padre visitador, António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] remetendo certidão atestando que o 
cabo da praça de Farim, Gaspar Pereira da Silva, tomou conhecimento da bulha que ocorreu no adro da 
igreja daquela praça, sendo que os grumetes Agostinho Rodrigues, Lázaro Mendes e Pedro Correia estavam 
envolvidos no acontecimento. 
Anexo: certidões. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 41 e 40. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 492. 
 

 

493  1734, Julho, 26, Cacheu 
CARTA do [padre visitador], António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] sobre a ordem régia para que 
tomasse as culpas aos militares acusados nas visitações gerais, em virtude dos seus crimes pertencerem ao 
juízo eclesiástico e queixando-se que o capitão-mor de Cacheu, João Pereira de Carvalho, o perturbava no 
exercício das suas funções. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 47. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 493. 
 

 

494  1734, Julho, 30, Cacheu 
CARTA do [padre visitador], António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] denunciando o incumprimento da 
Justiça eclesiástica por parte do capitão-mor de Cacheu, [João Pereira de Carvalho, por ter nomeado para o 
posto de cabo capitão de Farim, Gaspar Pereira da Silva que fora condenado no juízo eclesiástico e estava 
de partida para cumprir a pena de degredo; e defendendo-se das acusações de abuso de autoridade e de 
sonegação de impostos feitas pelo dito capitão-mor.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 43. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 494.  
 

 

495  1734, Agosto, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] dando conta das 
atitudes que tomou para impedir os moradores de Ziguinchor de comerciarem na Gâmbia, reiterando que 
mandou editar um bando fundamentado na resolução régia, em virtude da apanha de cera, e os géneros da 
Gâmbia acarretarem prejuízo para a Fazenda Real. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 78. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 495. 
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496  1734, Agosto, 31, Cacheu 
CARTA do [padre visitador], António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] queixando-se do capitão-mor de 
Cacheu, João Pereira Carvalho, perturbando-o no exercício das suas funções, acusando-o de ser avesso à 
Igreja, mencionando a prisão a que submeteu o padre Correia Lacerda, e defendendo-se das acusações do 
dito capitão-mor. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 44. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 496. 
 

 

497  1734, Outubro, 10, Bissau 
CARTA do [padre visitador], António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] queixando-se não ter ainda recebido 
nenhuma resposta às suas cartas; remetendo certidão do vigário da praça de Farim, Nicolau de Córdova, 
atestando que o povo de Cacheu já tinha recibo absolvição da excomunhão e explicando os motivos que o 
levou a dar a excomunhão aos moradores de Farim.  
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 45. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 497. 
 

 

498  1734, Outubro, 10, Bissau 
CARTA do [padre visitador], António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] remetendo certidão do vigário da 
praça de Farim atestando o miserável estado daquela praça, vivendo-se em constantes guerras em todas as 
terras circunvizinhas dos mandingas, em consequência das amarrações feitas pelo capitão Estêvão dos 
Santos aos parentes do valentão Cassanca, por este se ter negado pagar o resgate de um parente. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 46. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 498. 
 

 

499  1734, Outubro, 10, Bissau 
CARTA do [padre visitador], António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] dando conta que Gaspar Pereira da 
Silva não cumpriu a pena de degredo, à qual fora condenado no juízo por viver em mancebia e ser 
incestuoso, em virtude do condenado estar a servir no posto de cabo da praça de Farim, por nomeação do 
capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 47. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 499. 
 

 

500  1734, Outubro, 10, Bissau 
CARTA do [padre visitador], António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] informando que em poder do 
capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, se encontrava a devassa tirada sobre o 
desentendimento que ocorreu no adro da igreja de Farim, reiterando que Agostinho Rodrigues, Lázaro 
Mendes e Pedro Correia foram implicados na dita devassa. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 48. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 500. 
 

 

501  1734, Outubro, 14, Bissau 
CARTA do [padre visitador], António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] sobre a excomunhão que deu aos 
moradores de Farim por não terem pago as suas dívidas, entre elas as relativas ao falecido padre Francisco 
Lobo de Andrade, de quem o signatário era testamentário; acerca do procedimento do Bispo de Cabo Verde, 
[D. frei José de Santa Maria e Jesus], aquando da sua visita à Guiné; dando conta do resultado das 
visitações e das condenações apuradas; remetendo os traslados dos róis das pessoas que pagaram as 
absolvições. 
Anexo: relação (traslado).  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 49. 
AHU_CU_049, Cx. 5, D. 501. 
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502  1735, Maio, 13, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] fazendo um 
balanço do seu governo, informando que restaurou as fortalezas, a tabanca, a casa-forte e mencionando os 
reparos que restavam fazer. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 54. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 502. 
 

 

503  1735, Maio, 13, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] informando que 
João Baptista Baracho foi a Cacheu recolher os seus bens para evitar pagar o que devia à Fazenda Real, 
tendo os seus filhos escondido a maior parte dos seus escravos no sertão junto dos gentios e o próprio João 
Baptista Baracho embarcou outra quantidade de escravos usando o nome de Nicolau de Pina, e acabaram 
sequestrados a favor da Fazenda Real. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 55. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 503. 
 

 

504  1735, Maio, 13, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] solicitando fardas 
para os soldados do presídio, mencionando que eram na sua maioria negros e recebiam um baixo soldo, 
vivendo num estado de miséria; e ainda sobre o restabelecimento da casa-forte e das fortalezas daquela 
praça. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 87. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 504. 
 

 

505  [ant. 1735, Julho, 25] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor de Cacheu, Manuel Lopes Lobo, ao rei [D. João V] solicitando ordem 
para que a justiça de Cabo Verde não colocasse impedimento à remessa para a Corte de uma quantia em 
dinheiro que recebeu de herança do genro, o ex-capitão-mor de Cacheu, António Barros Bezerra. 
Anexo: carta (traslado)  
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 9 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 505. 
 

 

506  1735, Setembro, 16, Lisboa 
MANDADO judicial do juiz do crime da cidade de Lisboa da repartição do bairro da Ribeira, Manuel António 
de Lemos e Castro, determinando que os escrivães que costumavam responder às folhas [corridas] se 
pronunciassem sobre as culpas do ex-capitão-mor da praça de Cacheu, João Baptista. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 57. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 506. 
 

 

507  [ant. 1735, Outubro, 11] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor da praça de Cacheu, João Baptista, ao rei [D. João V] solicitando 
provisão determinando que o capitão-mor de Cacheu lhe entregasse os seus escravos sequestrados, 
alegando que não tinha dívidas à Fazenda Real.  
Obs.: juntou-se ao processo cartas do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, e do 
desembargador ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro; anexo: cartas, auto e certidão. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 53. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 507. 
 

 

508  1735, Novembro, 3, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] informando que 
remeteu um prego fechado e lacrado com as contas que tinha de dar ao monarca num barco que partiu de 
Cacheu, em 1 de Setembro de 1734, de que era capitão Francisco Bernardes e comissário António Afonso 
Lima, contudo, a embarcação deu à costa na vila da Praia, ilha de Santiago, e o que se salvou do naufrágio 
ficou recolhido na casa do capitão-mor Pedro de Barros, denunciando que as cartas que enviara ao Reino, 
incluindo o prego lacrado foram indevidamente abertos na presença do ouvidor-geral de Cabo Verde, José da 
Costa Ribeiro. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 59. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 508. 
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509  1735, Novembro, 4, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] sobre petição que 
João Baptista Baracho fez contra a sua pessoa e dirigida ao desembargador e ouvidor José da Costa Ribeiro; 
afirmando serem falsas as acusações feitas na dita petição, mencionando que foi escrita pelo escrivão 
António de Brito, tendo como testemunhas António Afonso Lima, Francisco Bernardes, José Soares, Manuel 
Clemente, Alexandre Coelho Monteiro, entre outros. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 60. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 509. 
 

 

510  [post. 1735, Novembro, 4] 
REQUERIMENTO de Francisco Xavier de Sampaio, tenente capitão de infantaria da Companhia do conde de 
Unhão, coronel [D. João Xavier Teles de Meneses], da guarnição da praça de Lagos, ao rei [D. João V] 
solicitando ser provido no posto de capitão-mor da praça de Cacheu, atendendo aos seus serviços e aos 
seus bons procedimentos no exercício das suas funções. 
Obs.: datação aferida pela última data dos documentos reunidos para atestar o que pede; anexo: relação, 
certidão, informação e fés de ofícios. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 51. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 510. 
 

 

511  [ant. 1735, Novembro, 28] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor da praça de Cacheu, João Baptista, ao rei [D. João V] solicitando ser 
nomeado para o posto de capitão-mor de Sergipe del Rei, em satisfação aos seus serviços. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 61. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 511. 
 

 

512  1735, Novembro, 28, Lisboa  
PARECER do Conselho Ultramarino acerca da nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor de 
Cacheu, por tempo de três anos, sendo candidatos Damião de Bastos e João de Barros de Sousa Bezerra. 
Anexo: parecer. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 62. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 512. 
 

 

513  1735, Dezembro, 11, [Lisboa]  
ESCRITO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [secretário do 
Conselho Ultramarino], Manuel Caetano Lopes de Lavre, remetendo a lista das pessoas sentenciadas para o 
degredo em Cabo Verde e Cacheu. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 63. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 513. 
 

 

514  1736, Abril, 30, Cacheu  
CARTA do capitão-mor de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] dando conta que o vigário 
de Cacheu, cónego Bernardino de Sena Leitão, abandonou a sua igreja e partiu para o Brasil num navio, de 
que era mestre João Álvares Torres, com escravos e cera pertencentes ao seu tio o vigário geral [e visitador] 
António Henriques Leitão, tendo o navio arribado na Serra Leoa e ali esteve durante nove meses, e segundo 
frei Manuel de Paços, na Serra Leoa o vigário cometeu alguns excessos, tendo sido repreendido pelos 
ingleses e por José Lopes [Moura] crioulo de Cabo Verde e senhor do todo o negócio daquela região. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 67. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 514. 
 

 

515  1736, Maio, 9, Cacheu  
CARTA do capitão-mor de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] informando que João 
Baptista Baracho fez uns falsos capítulos contra a sua pessoa em nome dos moradores de Cacheu, usando 
falsos argumentos, tendo o traslado sido feitio por um João Caetano.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 68. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 515. 
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516  [ant. 1736, Maio, 28]  
REQUERIMENTO de José Vasco Fernandes, tenente da Companhia do capitão João de Moura Delgado do 
Regimento da praça de Setúbal, de que era coronel D. Luís de Portugal, ao rei [D. João V] solicitando ser 
provido no posto de capitão-mor da praça de Cacheu, em satisfação dos seus serviços. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 124. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 516. 
 

 

517  1736, Junho, 1, Cacheu 
CARTA do capitão-mor de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] dando conta das obras e 
remetendo relação das despesas que tem feito naquela povoação. 
Anexo: relações, certidão 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 50 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 517. 
 

 

518  1736, Junho, 9, Cacheu  
CARTA do capitão-mor de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] informando que João 
Baptista Baracho e o ouvidor-geral de Cabo Verde e desembargador, José da Costa Ribeiro, fizeram uma 
conjuração contra a sua pessoa, usando testemunhas falsas, em virtude de há mais de vinte anos Baptista 
Baracho pretender a capitania-mor de Cacheu, tendo sucessivamente atacado os seus antecessores com 
capítulos acusatórios em nome dos moradores. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 76. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 518. 
 

 

519  1736, Junho, 19, Cacheu  
CARTA do capitão-mor de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] solicitando ordem para que 
o seu sucessor não impedisse que os soldados e pedreiros, que foram com o signatário para Cacheu 
ficassem a viver em sua casa.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 77. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 519. 
 

 

520  1736, Junho, 20, Lisboa  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] sobre a ordem 
régia de 9 de Setembro de 1735, acerca da providência que deu na praça de Ziguinchor, para impedir os 
moradores de ir comerciar no Gâmbia, em prejuízo da Fazenda Real; remetendo certidão da tomada de uma 
quantidade de cera feita pelo capitão cabo de Ziguinchor, [Domingos Mendes Couto].  
Anexo: certidão e carta.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 78. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 520. 
 

 

521  1736, Junho, 20, Lisboa  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] informando que já 
não dispunha de saúde e meios financeiros para dar continuidade às obras da praça, dadas as dificuldades 
do empreendimento e solicitando que fosse nomeado sucessor para aquele governo. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 78. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 521.  
 

 

522  1736, Junho, 20, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o capitão Estêvão dos Santos, morador da 
praça de Farim, e o capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, terem dado conta dos 
excessos cometidos pelo vigário geral de Cabo Verde e visitador [do distrito da Guiné], António Henriques 
Leitão, bem como das acusações do vigário contra Pereira de Carvalho e Estêvão dos Santos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fls. 252v-253v; anexo: 
instrumento em pública forma. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 79 e 50. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 522. 
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523  1736, Junho, 20, Cacheu 
CARTA do capitão-mor de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] informando, em resposta à 
carta régia de 1 de Agosto de 1734, que os soldados desertores eram todos negros de pé descalço, dado 
que o presídio de Cacheu tinha apenas soldados negros e naturais de Cabo Verde, sendo estes últimos 
péssimos por estarem a cumprir penas relativas aos crimes que praticaram na ilha de Santiago.  
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 80. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 523. 
 

 

524  1736, Junho, 25, Cacheu 
CARTA do capitão-mor de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] dando conta que apesar de 
ter regularizado os pagamentos em atraso e providenciado agasalhos e sustento para os soldados, quatro 
deles desertaram para junto do gentio, com a intenção de passarem para a Gâmbia e de lá embarcarem para 
a ilha de Santiago, contudo, foram amarrados por um rei gentio, tendo-se conseguido resgatar apenas dois 
por uma determinada quantia e chegaram esfarrapados e desarmados em Cacheu, onde foram castigados. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 80. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 524. 
 

 

525  [ant. 1736, Julho, 6] 
REQUERIMENTO de Damião de Bastos, provido no posto de capitão-mor da praça de Cacheu, ao rei [D. 
João V] solicitando ajuda de custo para passar à Guiné, tal como foi concedida aos seus antecessores. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 85 e 86. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 525. 
 

 

526  1736, Agosto, 14, Cacheu 
CARTA do capitão-mor de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] sobre o desentendimento 
ocorrido em Cacheu, envolvendo João Baptista Baracho, o soldado Manuel Torres, João Baptista Machado, o 
capitão Nicolau de Pina Araújo e alguns padres do hospício de Cacheu, mencionando que João Baptista 
chegará naquela praça no ano de 1734 no navio de Francisco Bernardes, após ter assistido muitos anos na 
Corte. 
Anexo: auto de devassa e bando. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 83. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 526. 
 

 

527  1736, Agosto, 22, Cacheu * 
CARTA do capitão-mor de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] informando, no seguimento 
da carta de 15 de Maio de 1735, da celebração da paz com os negros mandingas, tomando os reis Bofeta, 
Briba, Gunamo e Bessa por valedores com muita solenidade e com a promessa de não capturarem mais 
cristãos, tendo ficado de fora o rei Caniquo, que foi devidamente castigado, tendo depois pedido um acordo 
de paz; mandou também castigar os Brames que atacaram algumas canoas de cristãos. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 84 e 56. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 527. 
 

 

528  1736, Setembro, 9, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] informando que 
anos atrás tinha provido o capitão António dos Santos Pereira no posto de cabo da praça de Ziguinchor com 
a obrigação de levantar um baluarte e duas carretas à sua custa e reparar a artilharia, como constava da 
certidão inclusa; dando conta que o cabo de Farim Estêvão dos Santos procedeu à reforma da tabanca, e 
que nomeara Simão Álvares para tenente de um baluarte com a obrigação de fazer a sua cobertura. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 87. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 528. 
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529  1736, Setembro, 9, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho, ao rei [D. João V] informando que no 
tempo do seu antecessor, João Perestrelo, falecera Ana Lopes, deixando três irmãs, Clara Vaz, Maria Vaz e 
Leonor Vaz, tendo as duas primeiras doado os bens da falecida aos eclesiásticos, contudo Leonor Vaz 
solicitou justiça ao signatário a fim de receber a parte da herança que lhe cabia, tendo-se feito a partilha dos 
bens em três partes iguais ficando os eclesiásticos com duas partes; atualmente falecera Leonor Vaz, 
deixando como herdeira Domingas Balaba que também falecera, tendo a herança ficado para o fisco real, por 
não haver mais herdeiros, cujo dinheiro entregou ao feitor da Fazenda Real e se acudiu aos soldados, como 
consta no termo que envia.  
Anexo: termo. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 88. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 529. 
 

 

530  [ca. 1736] 
LISTA das cartas (15) do provisor e vigário-geral de Cacheu, padre António Henriques Leitão, e uma do 
vigário da Sé da cidade de São Luís do Maranhão enviadas ao rei [D. João V]. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 79. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 530. 
 

 

531  [post. 1737, Janeiro, 31] * 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] em resposta à provisão 
régia, de 31 de Janeiro de 1737, determinado que informe acerca das obras feitas pelo seu antecessor, João 
Pereira de Carvalho, tendo este efectuado obras na casa-forte, fortaleza da praça, moradia para os capitães-
mores, casa da pólvora, casa para alfândega, consertou o baluarte de São José e o de São Francisco, todas 
as obras em pedra e cal, e que segundo o livro da despesa custaram as obras 2.254,189 réis. 
Anexo: cartas e certidão.  
AHU-Cabo Verde, cx. 17, doc. 6. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 531. 
 

 

532  [ant. 1737, Fevereiro, 4] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] solicitando 
ordem para receber em Cacheu os seus soldos contados desde o dia do seu embarque na Corte, à 
semelhança dos seus antecessores. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 92. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 532. 
 

 

533  [ant. 1737, Maio, 13] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor da praça de Cacheu, João Perestrelo, ao rei [D. João V] solicitando os 
documentos que anexou a um requerimento solicitando que a sua dívida fosse abatida numa outra que a 
Fazenda Real tinha com a sua pessoa correspondente aos ordenados que não recebeu do tempo que serviu 
de capitão-mor de Cacheu. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 93. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 533. 
 

 

534  1737, Maio, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] em resposta à provisão 
régia, de 29 de Janeiro de 1737, informando que os negros mandingas se retirar da praça de Farim, 
ajustando a paz com os portugueses, após a guerra que o cabo de Farim fez contra os ditos mandingas; 
reiterando que não podia enviar uma cópia do acordo de paz em virtude de ter sido celebrado verbalmente.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 90. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 534. 
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535  1737, Maio, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] em resposta à provisão 
régia, de 24 de Novembro de 1736, relativa a uma carta do seu antecessor, João Pereira de Carvalho, de 20 
de Julho de 1734, informando que tal como o seu antecessor não encontrou o livro dos depósitos reais a fim 
de proceder à sua reformulação; [João Pereira de Carvalho na sua carta menciona não poder informar acerca 
das condições do livro dos depósitos por documentos e testemunhas em virtude de se encontrar doente e 
dada a influência que João Baptista, os seus filhos e o sogro Nicolau de Pina e poderiam intimidar as 
testemunhas].  
Anexo: carta e treslado de petição. 
AHU-Cabo Verde, cx. 16, doc. 40. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 535. 
 

 

536  1737, Junho, 5, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] em resposta à provisão 
régia, de 31 de Dezembro de 1735, informando que mandou notificar os capitães e mestres dos navios que 
se encontravam no porto de Cacheu sobre a proibição de transportarem clérigos para fora da praça, sem 
licença, com exceção da ilha de Santiago.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 64. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 536. 
 

 

537  1737, Junho, 5, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] informando em resposta à 
provisão régia, de 3 de Outubro de 1736, que mandou pagar ao tesoureiro da igreja, [Francisco de Córdova 
Matos] e ao vigário geral, António Henriques Leitão, tudo o que se lhes devia, dado que no tempo do seu 
antecessor só houve verbas para pagamento aos soldados. 
Anexo: carta e requerimento. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 89. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 537 
 

 

538  1737, Junho, 9, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] em resposta à provisão 
régia, de 9 de Janeiro de 1737, dirigida ao seu antecessor João Pereira de Carvalho, alertando que remetera 
algumas cartas pelo capitão-de-mar-e-guerra, João Dansem; explicando as razões que não prendera o 
capitão, por este não ter entregado a correspondência que levou no seu navio. 
Anexo: carta e declaração. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 52. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 538. 
 

 

539  1737, Junho, 20, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] informando em resposta à 
provisão régia, de 29 de Janeiro de 1737, do histórico das más relações entre os capitães-mores e os 
eclesiásticos, mencionando que o seu antecessor, João Pereira de Carvalho, queixava-se do vigário geral e 
visitador do distrito da Guiné, António Henriques Leitão, por este não pagar os direitos reais, visto ser um dos 
maiores negociantes da praça, relembrando que em tempos o padre Diogo Marques atacou o capitão-mor 
João Perestrelo, com ajuda de escravos armados e que Henriques Leitão excomungara João Pereira de 
Carvalho.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 91. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 539. 
 

 

540  [ant. 1737, Junho, 29, Cacheu] * 
REQUERIMENTO de João Pereira de Melo, casado, natural da Ilha Terceira e assistente na praça de 
Cacheu, ao capitão-mor da praça, ouvidor e provedor da Fazenda Real de [Cacheu] Damião de Bastos, 
solicitando licença para passar a Lisboa na galera do capitão Brás das Condias Bexiga. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 94. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 540. 
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE GUINÉ 
AHU_CU_049 

 

PÁG. - 92 / 180 
 

541  1737, Julho, 15, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta de capitão-mor da praça de Cacheu, 
João Pereira de Carvalho, de 30 de Abril de 1736, dando conta que o vigário da vara cónego Bernardino de 
Sena Leitão passou algumas certidões falsas contra o dito capitão-mor e a favor do seu tio, o vigário geral [e 
visitador,] António Henriques Leitão, para encobrir os procedimentos que teve contra os moradores de Farim. 
Anexo: certidão e carta. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 95 e 66. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 541. 
 

 

542  1737, Agosto, 4, Cacheu  
CARTA do [vigário geral e visitador], António Henriques Leitão, ao rei [D. João V] defendendo-se das 
acusações do capitão-mor de Cacheu, João Pereira de Carvalho, do cabo de Farim, Gaspar Pereira da Silva 
e do capitão Estêvão dos Santos, que alegadamente fizeram falsos processos contra a sua pessoa.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 96. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 542. 
 

 

543  1737, Agosto, 8, Cacheu  
CARTA de Bernardo Rodrigues Pereira ao rei [D. João V] remetendo sumário de denúncia e processo que 
fez dos procedimentos do ex-capitão-mor da praça de Cacheu, João Pereira de Carvalho e dos crimes do ex-
visitador do distrito da Guiné, António Henriques Leitão. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 97. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 543. 
 

 

544  1737, Agosto, 15, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] informando que um fidalgo 
do reino Pucao chamado Bicundra fez um morto e quatro prisioneiros, que posteriormente foram devolvidos à 
casa-forte por um irmão do fidalgo sem pedir resgate e apresentando um pedido de desculpas. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 98. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 544. 
 

 

545  1737, Agosto, 16, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] remetendo relação do 
rendimento dois navios e dos direitos de uma balandra que aportou em Bissau e da despesa feita com os 
filhos da folha e soldados.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 98. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 545. 
 

 

546  1737, Agosto, 16, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] dando queixando-se que o 
vigário da praça de Cacheu foi arbitrariamente a Farim prender o cabo daquela praça, capitão Estêvão dos 
Santos, mencionando que o capitão refugiu-se juntou do gentio.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 98. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 546. 
 

 

547  1737, Outubro, 11, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre requerimento de João Machado, senhorio do 
navio Santa Luzia e da maior parte da sua carga e de António Marques Gallano e mais interessados, 
solicitando receber o produto do apresamento feito ao navio holandês D. Carlos, na Ilha das Cobras, Rio de 
Janeiro, em 1726, em compensação ao prejuízo que tiveram quando os holandeses roubaram o navio Santa 
Luzia que saiu de Cacheu com destino ao Brasil carregado de escravos. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 100. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 547. 
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548  [ant. 1737, Outubro, 31]  
REQUERIMENTO de João Pereira de Melo, natural da Ilha Terceira, ao rei [D. João V] solicitando receber os 
seus pagamentos em atraso dos serviços que se fez em Cacheu, a mando do capitão-mor daquela praça, 
João Pereira de Carvalho, mencionando que fora a Cacheu como contramestre de um navio inglês, tendo 
permanecido em Cacheu e ajustado ficar a servir no posto do ajudante José Lopes.  
Anexo: lista e requerimento. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 103 e 106. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 548. 
 

 

549  [ant. 1737, Novembro, 13]  
REQUERIMENTO do mestre da charrua Nossa Senhora da Penha e Almas, Manuel Clemente, ao rei [D. 
João V] solicitando certidão das entregas dos pregos que levou na sua embarcação, dirigidas ao ouvidor-
geral das ilhas de Cabo Verde, ao vigário da vara da praça de Cacheu, e ao ex-vigário e visitador da Guiné, 
bem como certidão de um outro prego que levou, em 26 de Setembro de 1733, ao governador da ilha do 
Faial.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 104. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 549. 
 

 

550  [ant. 1737, Novembro, 15]  
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor da praça de Cacheu, João Perestrelo, ao rei [D. João V] solicitando 
receber uma determinada quantia que ficou dos ordenados que não recebeu em Cacheu, por falta de 
rendimentos da alfândega daquela praça, mencionando que dera a compensação da quantia que foi 
condenado pagar para à Fazenda Real.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 105. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 550. 
 

 

551  1738, Maio, 19, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do vigário geral e visitador do distrito da 
Guiné, António Henriques Leitão, de 26 de Julho de 1734, dando conta da ruína da igreja [matriz] da praça de 
Cacheu, bem como das imagens religiosas, não obstando as ordens régias para que os antigos capitães-
mores daquela praça Pedro de Barros e João Perestrelo despendessem tudo o que fosse necessário nas 
obras da igreja; remetendo as medidas para se enviarem novas imagens à Guiné. 
Anexo: provisões e cartas. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 107; AHU- Cabo Verde, cx.17, doc. 12. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 551. 
 

 

552  1738, Agosto, 3, [Cacheu]  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] informando em atenção a 
carta do seu antecessor João Pereira de Carvalho, de 9 de Setembro de 1736, da ida de embarcações 
francesas à ilha de Bissau, onde os franceses tinham casa de Companhia [de comércio] e alguns navios, 
mencionando a possibilidade de ali construírem uma fortaleza e a posição do rei de Bissau. 
Anexo: relação.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 87. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 552. 
 

 

553  1738, Agosto, 6, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] informando que os 
armazéns, que o seu antecessor João Pereira de Carvalho, mencionara numa carta, de 1 de Março de 1736, 
consistirem numa casinha, onde se encontrava a pólvora e noutra onde se guardavam os materiais; 
remetendo relação dos custos da obra de um das casinhas. 
Anexo: relação.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 65. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 553. 
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554  1738, Agosto, 16, [Cacheu] 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] sobre as obras que o seu 
antecessor, João Pereira de Carvalho, deixou por fazer, mencionadas em carta, de 4 de Junho de 1736; 
informando que as reedificações dos baluartes estavam por fazer, que podiam ser feitas com brevidade 
havendo dinheiro, reiterando que mandou colocar a telha e reparar a casa da alfândega, não obstando não 
ter muita serventia por ser muito pequena.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 73. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 554. 
 

 

555  1738, Agosto, 19, [Cacheu] 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] informando que a 
fortaleza real foi reedificada por seu antecessor, João Pereira de Carvalho, tal como o próprio dera conta, em 
carta de 5 de Junho de 1736, mas fez alguns concertos na fortaleza, que depois de ter tomado posse, em 
virtude da obra não ter sido feita da forma como Pereira Carvalho declarara; dos demais concertos que fez na 
casa-forte. 
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 74. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 555. 
 

 

556  1738, Agosto, 19, [Cacheu] 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] acerca da carta do seu 
antecessor, João Pereira de Carvalho, de 8 de Junho de 1736, sobre se ter feito uns baluartes cobertos de 
telha; realçando que os baluartes foram mal construídos, estando em más condições. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 74. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 556. 
 

 

557  1738, Agosto, 23, [Cacheu] 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] informando que fora 
desnecessária a representação feita pelo seu antecessor, João Pereira de Carvalho, em carta de 1 de Junho 
de 1736, dado não constava que nenhuma das obras mencionadas na dita carta tivesse sido feitas, 
reiterando que ali não existia nenhum baluarte de ponta de diamante. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 71. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 557. 
 

 

558  1738, Agosto, 24, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] informando que tinham 
sido feitas as obras do baluarte de São José Baixa Mar, tal como o seu antecessor dera conta, em 30 de 
Maio de 1736, contudo contrariamente ao exposto na carta os baluartes não resistiam as baterias grossas; e 
remetendo a relação das despesas feitas com as ditas obras. 
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 70. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 558. 
 

 

559  1738, Agosto, 24, [Cacheu]  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] informando em resposta à 
provisão régia, de 16 de Outubro de 1737, acerca de um desentendimento ocorrido na casa de um Pedro de 
Barros entre alguns oficiais e soldados, resultando numa cena de violência com alguns feridos, mencionando 
a intervenção de Respício Pina, sobrinho de Nicolau de Pina, e seus escravos. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 102. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 559. 
 

 

560  1738, Agosto, 25, [Cacheu]  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] em resposta à provisão 
régia, de 14 de Outubro de 1737, informando que o seu antecessor, João Pereira de Carvalho, apenas levou 
consigo três soldados, mencionando que um falecera e os outros foram para Cabo Verde, afirmando que 
nenhum pedreiro pediu licença para sair daquela praça.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 101. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 560. 
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561  1738, Agosto, 27, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] sobre as obras que fez na 
praça, inclusive na casa-forte, e questionando a afirmação do seu antecessor, João Pereira de Carvalho, em 
carta de 1 de Maio de 1736, sobre a durabilidade das obras que fizera, levando a que seus sucessores 
tivessem poucas despesas com reparos. 
Anexo: relação.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 69. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 561. 
 

 

562  1738, Agosto, 28, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] informando que todos os 
capitães-mores da praça de Cacheu pagavam em dinheiro os serviços que os oficiais, serventes e grumetes 
faziam nas obras de sua majestade, apenas, o seu antecessor, João Pereira de Carvalho, pagou pelos 
mesmos serviços com pedaços de ferro, desacreditando assim, a carta de Pereira de Carvalho, de 2 de 
Junho de 1736, dando conta que o ex-capitão-mor Pedro de Barros pagou com barras de ferro as obras de 
construção de algumas braças da tabanca. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 72. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 562. 
 

 

563  1738, Setembro, 1, [Cacheu]  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] em resposta à provisão 
régia, de 8 de Outubro de 1737, informando sobre Nicolau de Pina Araújo, em atenção a carta do seu 
antecessor, João Pereira de Carvalho, de 14 de Agosto de 1736, dando conta dos excessos cometidos pelo 
dito Nicolau de Pina de Araújo, com a intervenção dos seus sobrinhos e escravos. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 99. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 563. 
 

 

564  1738, Setembro, 2, [Cacheu]  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] informando que baluarte 
de São Francisco reformada pelo seu antecessor, João Pereira de Carvalho, mencionado em carta de 4 de 
Julho de 1736, estava muito danificada e necessitava de outra reforma, em virtude das muitas tempestades 
que assolavam aquela costa; remetendo relação da despesa feita pelo seu antecessor com a dita reforma. 
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 81. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 564. 
 

 

565  1738, Setembro, 3, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] dando conta da carta do 
cabo da praça de Ziguinchor, Domingos Mendes Souto, remetendo uma petição em nome dos moradores 
daquela praça, e informando que muitos dos moradores se levantaram e outros se retiraram da praça, 
recusando-se voltar até a petição ser deferida; sobras as providências que tomou para dissipar esta 
insubordinação, referindo que demorou muito para conseguir enviar uma embarcação capaz de fazer a 
viagem para a barra de Ziguinchor, por ficar muito longe de Cacheu. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 108. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 565. 
 

 

566  1738, Novembro, 1, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] dando conta da morte do 
rei de Bissau e de um fidalgo amigo dos brancos, referindo a eleição de um novo rei para Bissau, com quem 
já tinha estabelecido contacto, principalmente no que tocava à defesa daquela terra e construção da 
fortaleza. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 109. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 566. 
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567  1738, Novembro, 5, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] queixando-se dos 
procedimentos do vigário de Cacheu, padre Bernardo Rodrigues Pereira, acusando-o de incitar o seu irmão e 
o tesoureiro da igreja para não construírem as braças da tabanca que lhes cabia, uma vez que a obra era 
feita pelos moradores, e se negou a dar um enterro cristão para um soldado, por este ser negro; solicitando 
um capelão para administrar os sacramentos aos oficiais e soldados; remetendo requerimento e certidões 
atestando os factos. 
Anexo: requerimento e certidões. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 110. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 567. 
 

 

568  1738, Novembro, 6, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] dando conta dos gastos 
feitos com a cobertura dos baluartes e do prédio da casa-forte e mais seis casinhas que estavam junto do 
presídio, onde se recolhiam os soldados. 
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 111. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 568. 
 

 

569  1738, Novembro, 7, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] dando conta das 
dificuldades da obra da tabanca, em virtude da falta de moradores e da pobreza da terra; reiterando que a 
obra estava quase concluída e com portas novas.  
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 112. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 569. 
 

 

570  1738, Novembro, 8, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] informando que construiu 
umas guaridas na fortaleza para onde se recolheriam os soldados quando chovia; e dando conta das demais 
obras e reparos que vinha fazendo naquela praça. 
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 113. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 570. 
 

 

571  1738, Novembro, 15, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] remetendo relações do 
rendimento dos navios que entraram naquele porto, incluindo o navio de que era capitão Manuel Clemente, 
vindo de Lisboa e ainda da despesa feita com os oficiais, soldados e mais filhos da folha no ano de 1738. 
Anexo: relações.  
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 113 -A. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 571.  
 

 

572  1739, Maio, 2, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor da praça de Cacheu, sendo candidatos Manuel Pires Correia, João Baptista e Gaspar Ferreira 
Lima. 
Anexo: parecer, requerimentos e relação. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 117, 116, 115, 114 e 121. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 572. 
 

 

573  1739, Agosto, 28, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] dando conta que fez as 
obras necessárias em quatro baluartes; remetendo relação da despesa feita com a dita obra. 
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 119. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 573. 
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574  [ant. 1739, Agosto, 29] 
REQUERIMENTO de Manuel Pires Correia, nomeado capitão-mor da praça de Cacheu, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para vencer os seus soldos desde o dia que embarcar para a Guiné. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 120. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 574. 
 

 

575  1739, Setembro, 3, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] dando conta da ida de três 
navios portugueses ao porto de Cacheu, pagando ali os direitos reais; queixando-se de que uma das 
embarcações que aportaram em Bissau, de que era capitão João Paulino, natural da ilha da Madeira, fez-se 
à vela durante a noite sem pagar os direitos, mencionando que os negros que levava a bordo se levantaram 
posteriormente tomando a embarcação, tendo um cabo de um outro navio remetido uma quantidade de 
aguardente; remetendo relação dos direitos reais pagos pelos navios. 
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 122 e 123. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 575. 
 

 

576  [post. 1739] 
PROVISÃO do rei D. João V ao capitão-mor de Cacheu, Manuel Pires [Correia], ordenando que levantasse a 
igreja matriz, determinando que os fiéis estavam obrigados a custear o corpo da igreja e a Fazenda Real 
cobriria as despesas da construção da capela-mor, em resposta a uma carta de Pires Correia acerca do 
estado de ruína da igreja.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 36. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 576. 
 

 

577  1740, Fevereiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento de Manuel Pires Correia, provido 
no posto de capitão-mor da praça de Cacheu, solicitando ajuda de custo para as despesas da sua viagem à 
Guiné. 
Anexo: requerimentos e informação. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 34 e 1. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 577. 
 

 

578  1740, Abril, 6, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] dando conta que o capitão 
Nicolau de Pina se encontrava pronto para entregar o depósito que se achava em suas mãos.  
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 2. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 578. 
 

 

579  1740, Abril, 8, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] informando que não 
remeteria na presente monção a reforma do livro, pedida pelo monarca, por achar conveniente esperar pela 
chegada em Cacheu de alguns dos moradores mais antigos que estavam ausentes e ajudariam a repor 
algumas informações. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 5. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 579. 
 

 

580  1740, Abril, 8, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] dando conta que a praça 
Ziguinchor se encontrava em guerra com o gentio vizinho, advertindo que apesar dos poucos meios que 
dispunha vinha socorrendo aquela praça, e que também a praça recebera socorro dos casangos aliados de 
Portugal, tal como atestavam as cartas do cabo que se achava governando Ziguinchor, [Manuel Baptista 
Ferreira] 
Anexo: cartas. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 6. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 580. 
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581  1740, Abril, 10, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] dando conta que não 
iniciou as obras da igreja por se aproximar a época das águas. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 7. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 581. 
 

 

582  [ant. 1740, Julho] 
LISTA das cartas enviadas pelo capitão-mor da praça de Cacheu, [Damião de Bastos]. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 8. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 582.  
 

 

583  [ant. 1740, Outubro, 5] 
REQUERIMENTO do mestre da galera Nossa Senhora das Mercês e Santo António, António de Sousa, [de 
nação Castelhana], ao rei [D. João V] solicitando licença para seguir viagem com a sua embarcação para a 
costa da Guiné, com escala na ilha na Madeira, e depois seguir para a Bahia e acompanhar a frota. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 8 e 10. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 583. 
 

 

584  1740, Outubro, 14, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre cartas do capitão-mor da praça de Cacheu, 
Damião de Bastos, dando conta dos procedimentos dos eclesiásticos daquela praça, advertindo que os 
religiosos consideravam-se isentos da Justiça Régia, queixando-se da desordem causada pelo mestre-escola 
de Cabo Verde, António Henriques Leitão, que foi visitador nas praças da guiné por muitos anos, 
exemplificando que tendo o capitão cabo de Farim prendido um negro do mestre-escola, este acabou por ser 
solto pelo vigário daquela praça, padre Marcelo Peres, alegando que a Justiça Régia estava fora do alcance 
dos domésticos dos eclesiásticos, entre outros desmandos. 
Obs.: junta-se cartas do Bispo de Cabo Verde, D. João de Faro, em resposta à resolução régia desta 
consulta. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 269 – 269v; anexo: cartas 
(cópia), certidões e cartas. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 12, 4 e 15. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 584. 
 

 

585  1740, Dezembro, 22, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do capitão-mor da praça de Cacheu, 
Damião de Bastos, de 26 de Agosto de 1739, dando conta da presença de duas balandras francesas na ilha 
de Bissau para comerciar, tal como já vinham fazendo todos os anos e informando dos rumores que 
circulavam de que os franceses pretendiam regressar em Janeiro de 1740 para levantar uma fortaleza; tendo 
também em atenção a carta do mesmo capitão-mor de 6 de Abril de 1740 sobre a matéria.  
Anexo: cartas e consultas (cópia). 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 11 e 3; cx. 6, doc. 118. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 585. 
 

 

586  [ant. 1740, Dezembro, 23] 
REQUERIMENTO de Luísa dos Santos, viúva do feitor da Fazenda Real João Tavares, ao rei [D. João V] 
solicitando que fosse passada na forma de estilo a ordem dada ao capitão-mor de Cacheu lhe fizesse um 
batimento na cera que tinha em dívida por morte do marido. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 13 e 18. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 586. 
 

 

587  1741, Junho, 18, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Manuel Pires Correia, ao rei [D. João V] dando conta que o 
Bispo de Cabo Verde, frei João de Faro, tinha chegado acidentalmente à costa africana no decurso de uma 
viagem de Lisboa para a ilha de Santiago, na corveta do mestre Mateus Francisco. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 16. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 587. 
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588  1741, Junho, 20, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Manuel Pires Correia, ao rei [D. João V] sobre representação 
dos moradores da praça de Cacheu, declarando-se serem contra o facto de assistentes e moradores da ilha 
de Santiago de Cabo Verde serem nomeados para o posto de capitão-mor daquela praça, em virtude das 
dúvidas que a proximidade geográfica representava, exemplificando que no tempo que António Barros de 
Bezerra serviu no dito posto fizeram-se muitas queixas ao seu respeito. 
Anexo: representação.  
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 17 e 14. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 588. 
 

 

589  1741, Junho, 20, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Manuel Pires Correia, ao rei [D. João V] remetendo 
representação dos moradores de Cacheu acerca do miserável estado em que se encontrava aquela praça, 
em virtude da falta de navios que os provessem de mercadorias para comerciarem e para o seu sustento. 
Anexo: representação. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 18. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 589. 
 

 

590  1741, Junho, 21, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Manuel Pires Correia, ao rei [D. João V] queixando-se que não 
encontrou nos registos da alfândega daquela praça o regimento instituído por ordem régia pelo desembargo 
sindicante Manuel Lopes de Barros. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 18. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 590. 
 

 

591  1741, Junho, 22, Cacheu  
CARTA do Bispo de Cabo Verde, frei João de Faro, ao rei [D. João V] dando conta dos agravos ocorridos 
entre o ex-capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos e o então vigário da vara Bernardo Rodrigues 
Pereira. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 19. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 591. 
 

 

592  [ant. 1742, Fevereiro, 22]  
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] solicitando 
ordem para que o capitão-mor daquela praça levantasse o embargo que mandou fazer de uma quantidade de 
escravos do suplicante. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 22 e 23 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 592. 
 

 

593  1742, Julho, 28, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Manuel Pires [Correia], ao rei [D. João V] em resposta à ordem 
régia, de 29 de março de 1742, acerca do ex-feitor da Fazenda Real de Cacheu, Lourenço Barbosa Monteiro, 
requerer justificar todos os itens que o ex-capitão-mor daquela praça, Damião de Bastos, apresentou em 
representação relativamente ao alcance das contas da Fazenda Real. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 25. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 593. 
 

 

594  1742, Agosto, 3, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Manuel Pires Correia, ao rei [D. João V] em resposta à ordem 
régia, de 17 de Janeiro de 1742, acerca do clérigo do hábito de São Pedro, Francisco da Costa, querer 
reaver uma quantidade de barras de ferro e uma frasqueira de aguardente que remeteu ao falecido Pedro 
Mendes de Souto, dado que depois da sua morte estas fazendas teriam sido sequestradas e pertenciam ao 
suplicante. 
Anexo: requerimentos, sentença de justificação, provisão e certidão. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 27. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 594. 
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595  1742, Agosto, 28, Cacheu 
CARTA do ex-capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] em resposta à ordem 
régia, de 17 de março de 1742, para que lançasse as verbas nos livros da Fazenda Real, sobre o que tocava 
em relação a quantia em dinheiro que o monarca mandou pagar na corte ao desembargador e ex-ouvidor-
geral das ilhas de Cabo Verde, José da Costa Ribeiro, pelas diligências que fez na praça de Cacheu por 
ordem régia. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 24. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 595. 
 

 

596  1742, Outubro, 3, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do ex-capitão-mor da praça de 
Cacheu, Damião de Bastos, solicitando que a residência do tempo em que serviu fosse tirada em Cabo 
Verde dado que na Guiné não havia nenhum ministro para fazer tal diligência. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 28. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 596. 
 

 

597  1742, Outubro, 25, Cacheu  
CARTA do [capitão-mor da praça de Cacheu], Manuel Pires Correia, ao rei [D. João V] dando conta que 
recebeu notícias das atividades dos ingleses na Serra Leoa, pela chalupa de que era capitão Manuel 
Clemente, tendo informação que estabeleceram um grande negócio de pau de Cambo, cuja quantia já 
excedia [pau] Brasil.  
Anexo: lista. 
AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 11. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 597. 
 

 

598  [ant. 1743, Abril, 15]  
REQUERIMENTO de Francisco Gomes ao rei [D. João V] solicitando provisão para que se não cobrassem 
dos seus bens sequestrados uma quantia em dinheiro relativa ao crime, do qual fora condenado, de extravio 
de duas libras de ouro em pó enviados para Cacheu.  
Anexo: auto. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 29. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 598. 
 

 

599  [ant. 1743, Maio, 4]  
REQUERIMENTO dos moradores da praça de Cacheu ao rei [D. João V] solicitando intervenção régia contra 
os abusos e maus procedimentos do capitão-mor da praça de Cacheu, Manuel Pires [Correia], relatados nos 
documentos inclusos, e o envio de um novo capitão-mor para aquela praça. 
Anexo: representações, carta e requerimentos. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 44. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 599. 
 

 

600  1743, Setembro, 26, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor da praça de Cacheu, sendo candidatos Dionísio Carvalho de Abreu, Manuel Lopes Vitória e 
António Mendes Leitão. 
Anexo: requerimentos e mandado. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 32 e 30; cx.25, doc. 35. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 600. 
 

 

601  [post. 1743, Setembro, 26] 
REQUERIMENTO de Dion[ísio Carvalho] de Abreu ao rei [D. João V] solicitando que se lhe conte o seu soldo 
desde do dia que embarcar para Cacheu.  
Obs.: datado pela consulta da sua nomeação; m. est.  
AHU-Guiné, cx. 25, doc. 7.  
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 601. 
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602  1743, Novembro, 14, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do capitão-mor da praça de Cacheu, de 
28 de Julho de 1742, dando conta que o dinheiro que o cabido de Cabo Verde enviou para a obra da igreja 
matriz daquela praça era insuficiente, em virtude da dimensão da obra. 
Anexo: cartas e relação. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 33 e 26. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 602. 
 

 

603  [ca. 1743] 
RELAÇÃO das munições e diversos materiais que o Conselho Ultramarino remeteu a Cacheu.  
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 53. 
AHU_CU_049, Cx. 6, D. 603. 
 

 

604  1744, Janeiro, 28, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do recém-nomeado capitão-mor 
da praça de Cacheu, Dionísio Carvalho de Abreu, solicitando ajuda de custo para as despesas da viagem, tal 
como o seu antecessor.  
Anexo: requerimento.  
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 35 e 34. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 604. 
 

 

605  1744, Maio, 3, Lisboa  
CARTA do vigário geral da praça de Cacheu, António [Alves] de Faria, ao rei [D. João V] informando ser 
conveniente que o dinheiro da fábrica da igreja fosse usado na reedificação da igreja matriz, por ser a única 
forma de se fazer a obra, para além da igreja se encontrar com falta de ornamentos, estando-se a usar os 
que pertenciam aos religiosos do hospício de Cacheu. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 36. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 605. 
 

 

606  1744, Setembro, 4, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Dionísio Carvalho de Abreu, ao rei [D. João V] sobre ter tomado 
posse do governo daquela capitania e informando do estado que se encontrava aquelas praças, 
necessitando de reparos na artilharia e munições. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 41. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 606. 
 

 

607  1744, Setembro, 8, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Dionísio Carvalho de Abreu, ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão régia, de 30 de Janeiro de 1744, determinando que se construísse a igreja de Cacheu na forma da 
ordem de 28 de Fevereiro de 1742, sendo o capitão Nicolau de Pina e Araújo encarregado da intendência da 
obra.  
Anexo: provisão. 
Obs.: m. est. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 43. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 607. 
 

 

608  1744, Outubro, 8, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do ex-capitão-mor da praça de 
Cacheu, Manuel Pires Correia, solicitando que a residência do tempo em que serviu fosse tirada em Cabo 
Verde, tal com os seus antecessores. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 44. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 608. 
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609  1744, Outubro, 26, Lisboa  
CARTA do [secretário do Conselho Ultramarino] Manuel Caetano Lopes de Lavre, ao rei [D. João V] 
declarando que nos livros da secretaria do mesmo Conselho constava que o ex-capitão-mor da praça de 
Cacheu, João Pereira de Carvalho, deu cumprimento às ordens que foram expedidas pelo Conselho durante 
o tempo de serviço naquela capitania. 
Anexo: requerimento e carta. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 45. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 609. 
 

 

610  [ant. 1744, Outubro, 27] 
REQUERIMENTO de António Marques Galhano ao rei [D. João V] solicitando carta de confirmação no posto 
de capitão de infantaria auxiliar da praça de Cacheu, no qual foi provido pelo governador das ilhas de Cabo 
Verde, João Zuarte. 
Anexo: cartas patentes. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 46. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 610. 
 

 

611  [ant. 1744, Dezembro, 23] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da praça de Cacheu, Dioniso Carvalho de Abreu, ao rei [D. João V] 
solicitando que lhe fosse entregue os papéis de serviço que apresentou na qualidade de opositor ao posto 
que ocupava.  
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 47. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 611. 
 

 

612  [ant. 1745, Janeiro, 13] 
REQUERIMENTO do mestre carpinteiro e preso na cadeia do Limoeiro, Manuel Baptista da Assunção, ao rei 
[D. João V] solicitando ajuda de custo para comprar ferramentas e um capote, visto estar sentenciado ao 
degredo no presídio de Cacheu, a fim de trabalhar nas obras da igreja; alegando ter sido obrigado a 
desfazer-se dos seus bens, enquanto esteve preso, ficando na miséria.  
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 48. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 612. 
 

 

613  1745, Junho, 28, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Dioniso Carvalho de Abreu, ao rei [D. João V] informando que 
nunca se enviou para Cacheu os pilares de pedra prometidos no tempo do capitão-mor, João Pereira de 
Carvalho, tendo-se grandes despesas todos os anos com a cobertura dos baluartes com palha, solicitando 
assim, vinte pilares de pedra para os baluartes. 
Anexo: carta e provisão (cópia).  
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 49. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 613. 
 

 

614  1745, Junho, 28, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Dioniso Carvalho de Abreu, ao rei [D. João V] dando conta de 
muitos casos de desacatos e desobediência à justiça régia na praça de Cacheu, principalmente entre os 
grumetes, escravos e forros; queixando-se que foi excomungado pelo padre presidente do hospício, frei 
Francisco de Idenha, em virtude de ter tentado castigar os escravos dos religiosos do hospício de Cacheu 
que sublevaram-se.  
Anexo: certidão e carta (cópia).  
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 50. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 614. 
 

 

615  [ant. 1745, Novembro, 8] 
REQUERIMENTO dos principais moradores da praça de Cacheu ao rei [D. João V] solicitando ordem ao 
capitão-mor da praça de Cacheu relativamente ao valor do frete que pagariam aos capitães dos navios pelo 
transporte dos escravos, em virtude da nova lei da arqueação dos navios.  
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 51. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 615. 
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616  [ant. 1745, Novembro, 8] 
REQUERIMENTO dos principais moradores da praça de Cacheu ao rei [D. João V] solicitando ordem para 
que cumprisse o despacho do capitão-mor da praça de Cacheu, Dionísio de Carvalho Abreu, relativo à 
proibição dos capitães e mestres de navios de fazerem negócio com os gentios, em virtude do prejuízo que 
estes negócios acarretavam para os ditos moradores. 
Obs.: juntou-se demais documentos produzidos no decorrer do processo; anexo: representação, certidões, 
cartas e provisão (cópia).  
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 53. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 616.  
 

 

617  [ant. 1745, Novembro, 16] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] solicitando 
ordem para que o capitão-mor de Cacheu cumprisse a sentença que o suplicante alcançou no [Tribunal da] 
Relação da Corte e levantasse o sequestro dos seus bens. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 52. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 617. 
 

 

618  [ant. 1745, Dezembro, 19] 
REQUERIMENTO do homem de negócio da Corte e praça de Cacheu, José Afonso Lima, ao rei [D. João V] 
solicitando ordens para que o capitão-mor da praça de Cacheu desobrigasse os capitães de navios e os seus 
sobrecargas de cumprirem o bando que lançou impedindo que comercializassem com os gentios, 
estabelecendo que apenas poderiam comerciar com os moradores, sendo que este bando aliado à pobreza 
da terra e aos perigos de enviar navios para aquelas partes, acarretavam prejuízos aos homens de negócio 
da Corte que enviavam navios à Guiné. 
Obs.: m. est; anexo: despacho.  
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 53. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 618.  
 

 

619  [ant. 1746] 
RELAÇÃO dos pilares de pedra e barras de ferro remetidos na presente monção para Cacheu.  
Obs.: datação pela marca de água. 
AHU-Guiné, cx. 25, doc. 32. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 619. 
 

 

620  1746, Fevereiro, 26, Porto  
CARTA [do superior] do convento de Santo António do Vale da Piedade, frei Bernardo de Avintes, acusando 
a receção de uma carta acerca dos desatinos de alguns religiosos que assistiam na praça, afirmando 
desconhecer tais comportamentos, em virtude das últimas notícias que tivera daqueles religiosos não lhe foi 
comunicada nenhum mau procedimento, caso contrário já teriam sido castigados. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 54. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 620.  
 

 

621  1746, Setembro, 13, Lisboa  
DESPACHO do Conselho Ultramarino, determinado que se escrevesse ao capitão-mor da praça de Cacheu 
avisando-o que se remeteria para aquela praça alguns materiais para as obras e arranjos da igreja, baluartes, 
pia batismal e ainda duas pias de água benta na galera Nossa Senhora da Soledade, Santa Ana e Almas; e 
que também se escrevesse a Nicolau de Pina Araújo avisando-o do mesmo, para que com a pedraria e 
matérias continuassem as obras da igreja. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 58. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 621. 
 

 

622  1746, Setembro, 20, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Dionísio Carvalho de Abreu, ao rei [D. João V] informando dos 
distúrbios que causavam continuamente os escravos dos religiosos do hospício de Cacheu, fiando-se na 
proteção que recebiam destes eclesiásticos.  
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 59. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 622. 
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623  1746, Dezembro, 12, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Dionísio Carvalho de Abreu, ao rei [D. João V] dando conta da 
morte do rei de Bissau e da eleição de um novo rei; remetendo carta do novo rei de Bissau comunicando a 
morte do seu antecessor. 
Anexo: carta (cópia). 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 60 e 57. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 623.  
 

 

624  1746, Dezembro, 26, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Dionísio Carvalho de Abreu, ao rei [D. João V] informando que o 
rei dos falupos da barra do sítio de Bulor foi a Cacheu, acompanhado dos seus fidalgos, pedir socorro de 
soldados, pólvora e armas para acudir duas aldeias circunvizinhas.  
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 61. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 624. 
 

 

625  [ca. 1746] 
REQUERIMENTO de D. Úrsula Maria Josefa, viúva do capitão-mor [de Cacheu] Manuel Lopes Lobo, ao rei 
[D. João V] solicitando certidão atestando a tomada de posse de João Pereira de Carvalho no posto de 
capitão-mor da vila da Praia, em Cabo Verde, do tempo de serviço, bem como do tempo em que servira no 
posto de capitão-mor da praça de Cacheu e dos rendimentos que aferiu nos ditos postos.  
Obs.: m. est; anexo: informação.  
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 62. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 625.  
 

 

626  1747, Janeiro, 10, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Dionísio Carvalho de Abreu, ao rei [D. João V] sobre o incêndio 
que devastou a praça de Cacheu, levando os moradores a refugiarem-se nas praças de Farim e Ziguinchor 
com receio de que a pólvora que se encontrava na casa do capitão da berlinda, José Lopes dos Santos, 
causasse uma explosão; referindo que a casa-forte, o convento dos religiosos e a ermida de Santo António 
ficaram destruídas; advertindo que um dia após o incêndio a praça estava cercada de inimigos armados; 
solicitando socorro de barras de ferro, frasqueiras de aguardente, e dinheiro corrente. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 63. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 626. 
 

 

627  1747, Janeiro, 16, Cacheu  
CARTA de Francisco Robalo Valdevescos ao rei [D. João V] dando conta da necessidade de ornamentos 
religiosos para a celebração do culto divino, em virtude da destruição causada pelo incêndio que deflagrou 
em Cacheu.  
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 64. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 627.  
 

 

628  1747, Fevereiro, 20, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor da praça de Cacheu, sendo candidatos Cláudio Roquete da Silva e João de Távora.  
Anexo: parecer, cartas, informações, requerimentos, contrato (condições), provisão (cópia), mandado, 
declaração, carta patente, certidões, auto e informação.  
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 65 e 66; cx. 25, doc. 83. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 628.  
 

 

629  1747, Abril, 18, Cacheu 
ABAIXO ASSINADO dos moradores da praça de Cacheu ao rei [D. João V] pedindo que fosse concedido 
mais três anos de serviço ao capitão-mor da praça de Cacheu, Dionísio de Carvalho Abreu, em virtude do 
seu bom desempenho naquele governo. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 65. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 629.  
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630  1747, Julho, 15, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Dionísio Carvalho de Abreu, ao rei [D. João V] sobre a 
possibilidade e os benefícios do batismo do novo rei de Bissau; remetendo carta inclusa do dito rei onde se 
declara vontade de converter ao cristianismo, e da intenção francesa de construir uma fortaleza, o que seria 
prejudicial para a Coroa portuguesa.  
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 70. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 630.  
 

 

631  [ant. 1747, Julho, 24] 
REQUERIMENTO do nomeado capitão-mor da praça de Cacheu, (quem), ao rei [D. João V] solicitando 
ordem para que o boticário do Conselho Ultramarino preparasse uma botica para a praça de Cacheu. 
Anexo: requerimento, informação e carta. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 71. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 631.  
 

 

632  [ant. 1747, Agosto, 11] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor da praça de Cacheu, Manuel Pires [Correia], ao rei [D. João V] 
solicitando certidão atestando que cumpriu todas as ordens dadas pelo Conselho Ultramarino, documento 
necessário para juntar ao seu processo de residência. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 78. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 632.  
 

 

633  [ant. 1747, Setembro, 2] 
REQUERIMENTO do nomeado capitão-mor da praça de Cacheu, João Távora, ao rei [D. João V] solicitando 
provisão para que vencesse os seus soldos desde do dia em que embarcasse para a Guiné. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 73. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 633. 
 

 

634  [ant. 1747, Outubro, 3] 
REQUERIMENTO do homem de negócio natural da Ilha Terceira e assistente na praça de Cacheu, Manuel 
Vieira Bezerra, ao rei [D. João V] solicitando ordem para que o capitão-mor da praça de Cacheu prendesse 
os escravos dos religiosos do hospício daquela praça que andavam armados, e que fossem remetidos para 
Lisboa com a devassa para serem castigados, em virtude do suplicante ter sido atacado pelos ditos escravos 
na sequência de ter pedido a prisão de António de Freitas que lhe devia uma certa quantia. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 74. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 634.  
 

 

635  1747, Outubro, 28, Lisboa  
CARTA do desembargador José da Costa Ribeiro ao rei [D. João V] informando o seu parecer acerca do 
auxílio militar dado pelo capitão-mor de Cacheu ao rei de Bolor, em virtude das relações de amizade do rei 
com os portugueses, mencionando que o rei de Bolor acudiu a praça de Cacheu no tempo do capitão-mor 
Manuel Lopes Lobo, para além de este rei ser senhor da barra que dava acesso à praça de Cacheu, por 
onde entrava os mantimentos. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 61. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 635.  
 

 

636  1747, Novembro, 13, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do capitão-mor da praça de 
Cacheu, Dionísio Carvalho de Abreu, ao rei [D. João V] solicitando ordem ao ouvidor das ilhas de Cabo 
Verde para lhe tirar residência na mesma forma que se praticou com os seus antecessores. 
Anexo: requerimentos. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 76 e 75. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 636.  
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637  [ant. 1748, Fevereiro, 21]  
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor da praça de Cacheu, Damião de Bastos, ao rei [D. João V] solicitando 
ordem para que o capitão da praça de Cacheu mandasse lançar nos livros daquela Feitoria o registo do 
pagamento de uma dívida feito pelo suplicante ao tesoureiro do Conselho Ultramarino, a fim de desobrigar o 
seu fiador. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 77. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 637.  
 

 

638  [ant. 1748, Maio, 14]  
REQUERIMENTO de D. Úrsula Maria Josefa, viúva do ex-capitão-mor de Cacheu Manuel Lopes Lobo, ao rei 
[D. João V] solicitando ordens para que o ouvidor-geral [das ilhas de Cabo Verde] ou outro ministro passasse 
certidão dos livros [de registo] do tempo de serviço de Bernardo Fragoso no posto de capitão-mor da vila da 
Praia, dos rendimentos do dito posto, em virtude do seu falecido marido ter sido fiador dos novos direitos do 
provimento ou patente do posto de capitão-mor da vila da Praia. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 79. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 638.  
 

 

639  1748, Setembro, 25, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre carta do capitão-mor de Cacheu, de 22 de 
Fevereiro de 1747, informando não haver na ilha de Bissau forças que fizessem respeitar as armas 
portuguesas, em virtude dos navios portugueses e estrangeiros que iam ali carregavam escravos e outras 
fazendas se negavam a pagar os direitos em prejuízo da Fazenda Real; apresentando a proposta [de uma 
aliança com o rei de Bissau] através do seu batismo como uma solução para o problema.  
Obs.: esta consulta contém um acrescento de 26 de Outubro de 1748; anexo: despacho, parecer e 
informação. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 83 e 80. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 639.  
 

 

640  [ant. 1748, Setembro, 29]  
REQUERIMENTO do escrivão da Fazenda Real da praça de Cacheu, provido pelo capitão-mor, Manuel Pires 
da Silveira, ao rei [D. João V] solicitando ordem para os governadores [de Cabo Verde] e os capitães-mores 
[de Cacheu] permitissem que continuasse a servir no dito ofício enquanto não fosse nomeado serventuário.  
Anexo: requerimento e certidões. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 81. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 640.  
 

 

641  [post. 1748, Setembro] 
MEMÓRIA sobre o estabelecimento de uma nova Companhia de Cacheu, expondo o papel que a dita 
Companhia teria na conversão dos gentios da costa africana, com o envio de missionários, na arrecadação 
de direitos para a Fazenda Real e na saída de géneros da Guiné; relembrando que a antiga Companhia de 
Cacheu levava escravos oriundos do Rio de São Domingos para Buenos Aires, atividade interrompida com a 
Guerra da Restauração; advertindo que atualmente os rendimentos das praças sob domínio português na 
Guiné eram escassos e os direitos reais cobrados não davam para pagar aos filhos da folha; informando que 
Bissau e Serra Leoa eram governados por gentios e eram frequentados anualmente por nações estrangeiras; 
e da importância desta Companhia em virtude da falta de mão-de-obra escrava no Brasil.  
AHU-Guiné, cx. 25, doc. 30. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 641.  
 

 

642  [ant. 1748, Outubro, 24]  
REQUERIMENTO de Manuel Barreto da Ponte, morador em Cacheu e natural de Lisboa, ao rei [D. João V] 
solicitando provimento para servir no posto de guarda-mor da alfândega da praça de Cacheu, cargo que 
exerceu anteriormente, e que a data estava ao cargo por acumulação pelo alferes tenente. 
Anexo: requerimentos e certidões. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 82. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 642.  
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643  [ant. 1748, Novembro, 7]  
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor da praça de Cacheu, Dionísio Carvalho de Abreu, ao rei [D. João V] 
solicitando certidão atestando que cumpriu todas as ordens expedidas pelo Conselho Ultramarino, a fim de 
dar a sua residência. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 84. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 643.  
 

 

644  [post. 1748] 
INFORMAÇÃO [do oficial do registo do Conselho Ultramarino] sobre se achar lançado no Livro da Porta um 
requerimento em nome dos homens de negócio de Cacheu queixando-se do capitão-mor da praça de 
Cacheu, João de Távora, por facilitar aos estrangeiros a venda dos escravos. 
Obs.: datação feita pela nomeação do capitão-mor da praça de Cacheu, João de Távora. 
AHU-Guiné, cx. 25, doc. 31. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 644. 
 

 

645  [ant. 1749, Fevereiro, 22]  
REQUERIMENTO do mestre carpinteiro, João Pedro de Carvalho, ao rei [D. João V] solicitando uma quantia 
em dinheiro, dando fiança na forma de estilo, para que pudesse mandar vir a ferragem, em virtude de ter 
arrematado a obra das portas da igreja de Cacheu por uma determinada quantia, e pelo facto de se ter 
esmerado na perfeição da obra e a verba destinada ser insuficiente. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 85. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 645.  
 

 

646  1749, Julho, 25, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Bissau, João de Távora, ao rei [D. João V] sobre carta do rei de Bissau, 
de 22 de [Junho de 1749], dando conta da sua pretensão de receber o batismo, depois da época das águas; 
informação confirmada pelos religiosos do hospício de Bissau, nomeadamente pelo padre comissário frei 
Manuel de Paços; pedindo que fosse remetido um vestido branco para ser usado pelo régulo no dia do 
batismo.  
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 36. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 646.  
 

 

647  1749, Setembro, 4, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre requerimento do capitão-mor da praça de 
Cacheu, João de Távora, solicitando ser dispensado, na falta de residência, para ser opositor e consultado 
para o governo de Cabo Verde, que se achava em concurso, em virtude de estar no final do seu triénio na 
capitania de Cacheu. 
Anexo: requerimento.  
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 87 e 86. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 647.  
 

 

648  [ant. 1749, Novembro, 6]  
REQUERIMENTO do capitão e mestre da galera Nossa Senhora do Rosário e Santos Reis, Manuel de 
Figueiredo e Gouveia, ao rei [D. João V] solicitando provisão de licença para passar para um dos portos do 
Brasil, de onde seguiria com a frota para o Reino, dado que se achava pronto para seguir viagem para a 
praça de Cacheu e de lá pretendia seguir carregado de escravos para o Brasil. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 89. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 648. 
 

 

649  [ant. 1750, Março, 2] 
REQUERIMENTO do soldado de um dos regimentos da guarnição da Corte, Francisco Roberto Mendes de 
Alvarenga, ao rei [D. João V] solicitando ser opositor ao posto de capitão-mor da praça de Cacheu, em 
satisfação dos seus serviços. 
Anexo: bilhete e recibo. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc.1. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 649.  
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650  1750, Junho, 25, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, João de Távora, ao rei [D. João V] dando conta que findou a 
obra da igreja matriz daquela praça; mencionando que apenas faltava colocar as portas e demais apetrechos 
que constava da relação inclusa e alguns arranjos que ainda não tinham sido feitos por falta de um 
carpinteiro; remetendo certidão da despesa feita com a dita obra. 
Anexo: certidão e relação. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc.2. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 650.  
 

 

651  1750, Julho, 3, Lisboa  
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino, ao rei [D. João V] sobre requerimento e documentos juntos do 
presidente e religiosos missionários da província da Soledade assistentes no hospício de Cacheu, solicitando 
auxílio para a reedificação do hospício, dado que ficara destruído num incêndio que ocorreu naquela praça, 
para além dos problemas com as inundações. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 32. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 651.  
 

 

652  [ant. 1750, Novembro, 4] 
RELAÇÃO das segundas vias das cartas enviadas pelo capitão-mor de Cacheu, João de Távora, ao monarca 
pelo navio que partiu da praça [de Bissau] e naufragou na vila da Praia, Cabo Verde, sendo a primeira carta 
acerca de uma remessa ao cofre do Conselho [Ultramarino] do custo do ferro, a segunda a respeito do 
batismo do rei de Bissau, e a terceira sobre o estado da praça e conquista [de Bissau].  
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 36. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 652.  
 

 

653  [post. 1750] 
OFÍCIO (cópia) [do capitão-mor da praça de Cacheu, João de Távora,] ao mestre Manuel de Figueiredo 
Gouveia acerca das encomendas para o rei de Bissau e das portas para a igreja matriz [de Cacheu] que 
constavam de um aviso do Conselho Ultramarino; advertindo que deveria haver mais descrição e cautela no 
que tocava aos presentes enviados de Portugal para os reis da Guiné, em virtude da notícia que circulava 
que o dito mestre trouxera de Lisboa um vestido para o rei de Bissau; determinando que entregasse a carga 
destinada a Cacheu para António Alberto e que não pagasse quaisquer direitos ao capitão-mor da praça de 
Bissau, uma vez que pretendia deslocar-se pessoalmente a Bissau para fazer a arrecadação dos direitos 
reais.  
AHU-Guiné, cx. 25, doc. 80. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 653.  
 

 

654  1751, Junho, 14, Lisboa 
DECRETO do rei D. João V ordenando que os governadores da praça de Cacheu e mais terras e portos da 
Guiné não admitissem e nem consentissem dali por diante estrangeiros naquelas terras e portos, punindo 
quem os ajudasse na prática do comércio.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 6. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 654.  
 

 

655  1751, Julho, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José I] sobre nomeação de pessoas para o posto de capitão-
mor da praça de Cacheu, por tempo de três anos, sendo candidatos Luís António da Cunha D´Eça, António 
Mendes Leitão e Francisco Roque de Souto. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 7. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 655.  
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656  [ant. 1751, Setembro, 17] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, 
ao rei [D. José I] solicitando patente de coronel ou tenente-coronel, para servir aquela capitania com maior 
autoridade, alegando os vários serviços que prestou em Angola, mencionando que intentará e conseguira 
que o potentado Holo prestasse vassalem ao rei de Portugal, sendo nomeado para capitão-mor do presídio 
de Caconda reconstituiu o presídio à sua custa.  
AHU-Angola, cx. 37, doc. 94. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 656.  
 

 

657  1751, Outubro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José I] sobre carta do capitão-mor da praça de Cacheu, João 
de Távora, de 8 de Março de 1751, acerca dos negócios na ilha de Bissau, dando conta da instituição de uma 
nova casa da companhia francesa naquela ilha; da intenção do rei de Bissau em receber o batismo.  
Anexo: carta (cópia), consulta (cópia), cartas e provisão (cópia).  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 8 e 5. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 657.  
 

 

658  1751, Outubro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor interino da praça de Cacheu, Nicolau de Pina Araújo, ao rei [D. José I] sobre a obra 
da igreja matriz de Cacheu da qual estava encarregue; mencionando carta que escreveu em Julho de 1750 
[informando que a obra encontrava-se acabada, mas que ainda era necessário alguns ornamentos e 
apetrechos, dado que o subsidio que chegou de Cabo Verde já tinha acabado]; acerca das despesas feitas e 
da razão pela qual não impugnou os procedimentos do falecido capitão-mor de Cacheu, João de Távora; 
solicitando ferro, pólvora, missangas e aguardente.  
Anexo: cartas. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 9 e 20. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 658.  
 

 

659  1751, Outubro, 30, Cacheu 
CARTA do capitão-mor interino da praça de Cacheu, Nicolau de Pina Araújo, ao rei [D. José I] dando conta 
do falecimento do capitão-mor de Cacheu, João de Távora, e da sua eleição para o posto pelos moradores 
da praça, expondo o miserável estado daquela praça, referindo a falta de dinheiro, pólvora, munições, 
armamentos, artilharia e de bandeira e sinos para a fortaleza, e ainda da carência de ferramentas nos 
armazéns;[ e informando que tinha terminado a obra da igreja matriz]; remetendo certidões. 
Obs. Juntou-se ofício dirigido ao secretário de estado, Diogo de Mendonça Corte Real com o mesmo teor; 
anexo: certidões e ofício.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 20. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 659. 
 

 

660  1751, Dezembro, 27, Cabo Verde 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, informando que na [ilha de 
Santiago] de Cabo Verde chegara um navio de Cacheu trazendo dois religiosos missionários com notícias da 
Guiné; afirmando que segundo os religiosos a praça de Cacheu se encontrava em péssimo estado, em 
virtude da morte do capitão-mor João de Távora, correndo perigo de uma invasão por parte dos gentios por 
falta de infantaria, estando o comércio impedido; dando conta que os cristãos de Geba se sublevaram por 
não aceitarem como pároco um sacerdote enviado pelo cabido da ilha de Santiago; mencionando que os 
franceses levaram 16 peças de artilharia para a ilha de Bissau; avisando das notícias da presença em Guiné 
de fragatas da companhia francesa das Índias [orientais] cujo destino ignoravam; remetendo cópia da carta 
do rei de Bissau; referindo os motivos de se não conservar a antiga fortaleza [de Bissau]; por sua vez 
afirmava poder estar em Cacheu entre Março e Abril [de 1751], e solicitando ordens para ir às ilhas de São 
Miguel e Terceira, nos Açores, para tomar 30 homens fardados para a guarnição da praça de Cacheu.  
Anexo: carta (cópia), informação e carta. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 11 e 26. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 660.  
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661  [post. 1751] 
DECLARAÇÃO (cópia) passada pelo capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, 
comprovando que a balandra chamada príncipe Shebrough fora fretada a William Brown e George 
Thompsom à custa da Fazenda Real para ir a Lisboa com carga de escravos, cera e Marfim, e de lá 
transportar nova carga.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 36.  
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 661.  
 

 

662  [ant. 1752, Fevereiro, 4] 
REQUERIMENTO de Pedro da Silva ao rei [D. José I] solicitando os papéis que entregou na secretária do 
tribunal do Conselho Ultramarino para ser opositor ao posto de capitão-mor da praça de Cacheu [e da 
capitania de] Maranhão.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 12. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 662.  
 

 

663  1752, Março, 12, [Cacheu] 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao rei [D. José I] sobre as 
dúvidas levantadas pela nomeação feita pelo senado da Câmara de Cristão Sanches para o posto de feitor 
da praça de Cacheu. 
Anexo: cartas, certidão, provisão (traslado) e registos (traslados). 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 14 e 15. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 663.  
 

 

664  1752, Março, 12, [Cacheu] 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao rei [D. José I] acerca das 
ordens régias contidas nalguns artigos do seu regimento a respeito de se fazer algumas averiguações sobre 
a presença portuguesa na Serra Leoa, dos reis locais e da possibilidade de se introduzir o comércio 
português naquelas partes sem entrar em confronto com os ingleses e franceses; reiterando que no tempo do 
rei D. Manuel I havia uma fortaleza na Serra Leoa, num lugar chamado Tumba, que estava atualmente em 
ruína por motivos desconhecidos; referindo que o gentio daquelas partes era melhor do que os de Cacheu, e 
que para os portugueses terem êxito nas suas incursões pela Serra Leoa teriam de estabelecer alianças com 
o negro José Lopes [Moura], homem poderoso, e respeitado pelos reis daquela costa.  
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 16 e 25-A. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 664.  
 

 

665  1752, Março, 12, [Cacheu] 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao rei [D. José I] informando em 
resposta à ordem contida no 4º artigo do seu regimento dos negócios que os estrangeiros tinham naquela 
praça, dando conta da quantidade de navios que entravam naquela praça, a qualidade dos géneros, e quais 
as nações europeias que concorriam naquele comércio. 
Anexo: carta.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 17. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 665.  
 

 

666  1752, Março, 12, [Cacheu] 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao rei [D. José I] informando em 
disposição a um artigo do seu regimento ser ou não conveniente a proposta feita por José Gomes da Silva 
para a instituição de uma nova Companhia [de comércio] para Cacheu, expondo que Gomes da Silva e 
Companhia deveriam depositar um milhão e meio de cruzados para a fortificação de toda a costa da Guiné, 
sendo necessário duas naus de guerra para guardar aquela costa, salvaguardando o domínio do rei de 
Portugal naqueles territórios; e advertindo que se o monarca ordenasse a fortificação de Bissau e da Serra 
Leoa seria necessário a arrematação dos contratos relativos à Guiné. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 18 e 21. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 666.  
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667  1752, Março, 12, [Cacheu] 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao rei [D. José I] dando conta em 
resposta à ordem contida no 10º artigo do seu regimento acerca da antiga fortaleza de Bissau, a causa da 
sua demolição, e do que restava das ruínas, se conservava alguma ruína ou memória de como era a dita 
fortaleza; informando o seu parecer acerca da conveniência de se reedificar a fortaleza, e se teriam alguma 
oposição do gentio da ilha de Bissau, e se a edificação da fortaleza renderia direitos à Fazenda Real, e se os 
rendimentos seriam suficientes para a guarnição da fortaleza, e pagamento do capitão-mor e oficiais da 
fazenda; remetendo carta do rei de Bissau.  
Anexo: cartas, instrumento em pública forma, certidão, sobrescrito e lembrete.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 19 e 15. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 667.  
 

 

668  1752, Março, 12, [Cacheu] 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao rei [D. José I] informando, na 
sequência das contas que por ordem régia deu pela Secretaria de Estado da repartição das conquistas, da 
pouca utilidade em fazer donativos ao rei da Mata e ao de Pecau, vizinhos de Cacheu, às custas da Fazenda 
Real, expondo que deveriam ser tributários e experimentarem o castigo das armas; remetendo cópia do 
bando que mandou publicar relativamente àqueles régulos.  
Anexo: carta e bandos (traslado).  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 20. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 668.  
 

 

669  1752, Março, 12, [Cacheu] 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao rei [D. José I] acerca dos 
artigos do seu regimento respetivamente à conservação da ilha de Bissau e à reedificação da fortaleza; e 
averiguar se o seu antecessor teve resposta da carta que escreveu ao rei de Bissau acerca da sua 
conversão; dando conta que teve notícia de que o rei de Bissau recebeu o batismo poucas horas antes de 
falecer, tendo-lhe sucedido outro rei, que faleceu seis meses depois; informando que escreveu ao atual rei de 
Bissau, ainda da ilha de Santiago, por intermédio do padre definidor frei Manuel de Paços.  
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 22. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 669.  
 

 

670  1752, Março, 12, [Cacheu] 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao rei [D. José I] dando conta em 
disposição aos artigos 8º e 9º do seu regimento sobre os franceses terem estabelecido uma Feitoria na ilha 
de Bissau, e acerca do projeto de ali construírem uma fortaleza; e da necessidade de averiguar quais os 
povos europeus tinham alianças com os gentios de Bissau, para além dos portugueses. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 23. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 670.  
 

 

671  1752, Março, 12, [Cacheu] 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao rei [D. José I] informando em 
disposição ao 2º artigo do seu regimento, acerca do estado da praça de Cacheu e das demais praças da 
Guiné; informando dos materiais e apetrechos necessários para as suas fortificações e guarnição daquela 
praça, tendo em vista a sua defesa; e acerca da melhor forma de se fortificar Cacheu tendo em conta a 
[contenção] de despesas.  
Anexos: carta, relações, mapa, ofício e certidão. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 24. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 671.  
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672  1752, Março, 12, [Cacheu] 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao rei [D. José I] informando, em 
disposição ao 3º artigo do seu regimento, acerca das receitas da alfândega daquela praça, dos rendimentos 
dos direitos reais, a forma de arrecadação, bem como dos oficiais Fazenda Real e os forais e regimentos 
pelos quais se governava. 
Anexo: relações, informações, regimentos (cópia), regimento, provisões (cópia), autos de devassa (traslado), 
certidões, carta e folha de pagamento. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 25. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 672.  
 

 

673  1752, Julho, 2, Cacheu 
CARTA [do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior ao secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], informado do estado das praças da Guiné, referindo 
que a Feitoria de Cacheu estava sem dinheiro para pagar os filhos da folha, os soldados, e fazer face às 
demais despesas; dando conta da construção de um novo hospício para os missionários [franciscanos], em 
virtude do antigo ter sido destruído num incêndio; enfatizando que ordenou aos habitantes que recolhessem 
toda a pólvora para evitar incêndios; sobre a pouca extração de cera na praça de Ziguinchor, referindo que o 
comércio das terras do rei Jame, frequentada pelo povo da praça, encontrava-se fechado; acerca da falta de 
soldados; expondo o que vinha fazendo em relação a Bissau, nomeadamente acerca da carta e embaixada 
enviadas pelo rei de Bissau, ressalvando que mandou padre Manuel de Passas a Bissau com o intuito de não 
deixar o rei local consentir nenhuma operação dos franceses, tendo os gauleses ido à ilha Bolama, vizinha de 
Bissau; pedindo socorro de carpinteiros, pedreiros e ferreiros todos com as suas ferramentas para auxiliar o 
engenheiro na obra da fortaleza de Bissau e para fazer reparos na igreja; pedindo que a embarcação que 
fosse à Guiné levasse um piloto prático; solicitando ordens para passar à ilha de Bissau salientando que esta 
deveria ser elevada a cabeça político-administrativa da Guiné, em detrimento de Cacheu; remetendo 
certidões atestando as suas afirmações; acerca da relação dos presentes enviados para o rei de Bissau. 
Anexo: relação, certidões, carta e carta (cópia). 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 27. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 673.  
 

 

674  1752, Julho, 26, Cacheu 
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], informando que prestou socorro a um navio francês 
que encalhou naquelas partes, e que naquela embarcação estava um oficial que tinha estado em Bissau dois 
anos antes no navio de “monsieur du Roché”; acerca das quantias relativas à cobrança dos direitos reais dos 
navios que o cabo capitão da ilha de Bissau remeteu para Cacheu, advertindo que o dito cabo vinha 
roubando à Fazenda Real; dando conta que detetou uma grande irregularidade nos livros da Fazenda Real e 
comunicando que aguardava a chegada do missionário [frei Manuel de Paços] vindo da Serra Leoa com 
notícias daquelas partes; e expondo que usou as verbas da alfândega para satisfazer as suas dívidas; e 
acusando a receção de uma carta do negro José Lopes [Moura; dando conta que recebeu o seu recado pelo 
padre missionário frei Manuel de Paços e acusando a receção de tabaco, açúcar, chocolate e chá; afirmando 
que a Serra Leoa era do rei de Portugal e que estava desejoso que lá construísse uma fortaleza; informando 
que deu ordens aos reis locais para que os navios portugueses não pagassem taxas, exemplificando que o 
navio de João Alves não tinha pago nenhuma taxa; dando conta que era católica tal como os seus pais].  
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 27-A e 26-A. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 674.  
 

 

675  1752, Agosto, 5, Cacheu 
CERTIDÃO passada pelo escrivão da Provedoria da Fazenda Real na praça de Cacheu, Manuel Teotónio 
Peres da Silva, atestando que Pedro António da Silva fora nomeado para capitão e mestre e António Rebelo 
da Costa nomeado para contramestre da balandra que iria de aviso a Sua Majestade, constando o que 
venceriam de soldo. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 36. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 675. 
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676  1752, Outubro, 23, Lisboa  
DESPACHO do Conselho Ultramarino determinando que [o oficial de compras do Conselho Ultramarino], 
António de Barros declarasse a quantidade de géneros que se tinha enviado para Cacheu. 
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 36.  
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 676.  
 

 

677  [ca. 1752, Outubro, 24] 
RELAÇÃO dos materiais que o capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, pediu para a 
fortificação daquela praça. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 28.  
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 677.  
 

 

678  1752, Outubro, 29, [Lisboa] 
RELAÇÃO dos materiais enviados pelo Conselho Ultramarino para a reedificação da igreja [matriz] de 
Cacheu. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 29.  
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 678.  
 

 

679  [post. 1752, Novembro, 7] 
PROVISÃO (minuta) do rei D. José I encarregando a administração da Serra Leoa a Agostinho Lopes, filho 
[do falecido senhor da Serra Leoa José Lopes Moura], em virtude de ter aceitando, em seu nome e no dos 
seus sucessores, a doação da Serra Leoa feita por [José Lopes Moura] e concedendo ao povo o seu real 
amparo e proteção.  
AHU-Cabo Verde, cx. 23, doc. 63. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 679.  
 
 

 

680  1752, Novembro, 10, Lisboa  
ESCRITO ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, remetendo uma 
relação em resposta à carta régia de 29 de Outubro de 1752, determinando que o fiel do tesoureiro do 
Conselho Ultramarino declarasse os géneros que tinham sido enviados para Cacheu.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 30. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 680.  
 

 

681  [ant. 1752, Novembro, 14] 
REQUERIMENTO do síndico e mais religiosos do hospício do Nossa Senhora da Conceição da praça de 
Cacheu ao rei [D. José I] solicitando licença para fundarem outro hospício [num pedaço de chão que lhes deu 
o seu síndico ou em outro terreno vizinho onde os donos não levantavam casas].  
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 32 e 50. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 681.  
 

 

682  [1752, Novembro, 14, Lisboa] 
ESCRITO acusando a receção de um aviso ordenando que o Conselho Ultramarino remetesse tudo o que 
constava de uma lista inclusa para a praça de Cacheu, e informando que estava tudo para embarcar com a 
exceção do armamento.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 31. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 682.  
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683  1752, Novembro, 22, [Lisboa] 
CARTA (minuta) ao capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, do [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], acusando a receção das cartas enviadas de 12 de 
Março a 18 de Agosto, expondo a grande ruína em que se achavam as fortificações, guarnições e ambição 
das nações estrangeiras em concorrem para o comércio daquelas partes; informando que iriam 50 homens 
fardados e armados à Guiné, entre os quais iam oficiais pedreiros, carpinteiros, serralheiros e ferreiros como 
ferramentas pertencentes aos seus ofícios, bem como materiais e munições, ressalvando que as portas e 
portais para a igreja matriz de Cacheu não foram enviadas; elogiando o seu desempenho como capitão-mor 
de Cacheu, principalmente por ter enviado emissários ao rei de Bissau e ao negro José Lopes [Moura], 
senhor da Serra Leoa; acerca do atraso das negociações em Bissau, em virtude da morte e sucessão do rei, 
referindo que o novo rei iria se converter ao catolicismo; sobre os esforços para estabelecer a presença 
portuguesa em Bissau e na Serra Leoa.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 33. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 683.  
 

 

684  1752, Novembro, 24, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [presidente 
do Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Menezes] remetendo aviso determinando 
que o Conselho da Fazenda expedisse as ordens ao consulado em relação as coisas que embarcariam para 
Cacheu. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 34. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 684.  
 

 

685  1752, Novembro, 28, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Menezes] ordenando que para além da 
quantidade de pólvora que estava destina a Cacheu, fossem enviadas no corsário Estrela mais dez quintais à 
ordem do capitão-mor de Cacheu.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 35. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 685.  
 

 

686  1752, Novembro, 30, Lisboa  
RELAÇÃO dos materiais, ferramentas, armas e munições remetidas [para Bissau] no hiato São Joaquim, na 
balandra Príncipe e na galera Nossa Senhora da Soledade, Santa Ana e Almas no ano de 1752. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 36. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 686.  
 

 

687  [post. 1752, Novembro] 
RELAÇÃO das armas munições e ferramentas que se remeteram para a praça de Cacheu em Novembro de 
1752. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 36. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 687.  
 

 

688  [ca. 1752] 
RELAÇÃO dos escravos, cera e marfim que saíam dos portos de Cacheu e Bissau em navios franceses, 
ingleses e portugueses.  
AHU-Guiné, cx. 25, doc. 82. 
AHU_CU_049, Cx. 7, D. 688.  
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689  1753, Janeiro, 3, Lisboa  
AVISOS (minutas) [do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], o 
primeiro dirigido ao comandante do corsário Nossa Senhora da Estrela, Guilherme Kinse, ordenando que 
partisse para Bissau cumprisse a sua diligência e regressasse a Portugal; o segundo, ao comandante da nau 
Nossa Senhora da Natividade, João da Costa de Brito, determinando que partisse com a sua embarcação do 
porto de Lisboa conduzindo o novo governador de Mazagão, e que na volta trouxesse o governador D. 
António Alves da Cunha e a sua família; o terceiro, ao capitão engenheiro Francisco Xavier Pais de Menezes, 
ordenando que embarcasse no corsário Nossa Senhora da Estrela, e desembarcasse em Bissau, onde ficaria 
às ordens do capitão-mor de Cacheu, e incumbido de fazer uma planta da ilha de Bolama, examinar o estado 
da fortificação de Cacheu e trabalhar na de Bissau; o quarto dirigido ao capitão-mor da praça de Cacheu, 
Francisco Roque Souto Maior, informando da partida da nau de guerra corsário Nossa Senhora da Estrela, 
de que era capitão Guilherme Kinse, e nela embarcaram o capitão de infantaria com o exercício de 
engenheiro, levando instrumentos e preparos para fazer as plantas de Bissau, Cacheu e da ilha de Bolama, e 
das fortificações que podem ser construídas em Bissau, e ordenando que este oficial e o seu sobrinho 
fossem sustentados pela Fazenda Real; e que enquanto se fizessem as diligências devia ordenar que o 
capitão-de-mar-e-guerra desse uma volta nas ilhas de São Nicolau e Boa Vista, declarando que foram 
enviados para proteger o comércio do contrato da urzela; remetendo as relações dos reparos, carretas, 
fardas, armamentos e uma outra relação dos presentes enviados aos reis régulos que foram na fragata; e 
acerca da ida de uma quantidade de soldados para os presídios. 
Obs.: os documentos estão no mesmo suporte; anexo: relações, informação, recibos e lista. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 38, 36 e 37. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 689.  
 

 

690  1753, Março, 9, Bissau 
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], sobre frei Manuel de Paços ter chegado a Cacheu 
vindo da Serra Leoa, não trazendo os documentos autênticos por ter viajado por terra, doravante seriam 
enviados numa chalupa, a fim de serem remetidos para Portugal; informando que pretendia estabelecer 
contacto com o rei da Rocha, parente do falecido negro José Lopes [Moura], a fim de evitar o domínio inglês 
naquelas partes, e enviaria Manuel de Passos, com o pretexto de erguer um hospício, para tomar posse da 
Ponta de Guepe onde assentariam uma fortaleza; remetendo carta de um cristão do Rio Nuno, [Fabião 
Fernandes], a quem respondeu dando-lhe uma patente de cabo capitão daquele distrito. 
Obs.: juntou-se ofício dirigido ao secretário de estado da Marinha e Ultramar com o mesmo teor; anexo: 
cartas. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 39-A e 42. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 690.  
 

 

691  [ant. 1753, Março, 25] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao rei [D. João V] 
solicitando o posto de coronel vivo do Reino e com praça assentada na Vedoria para vencer soldo na forma 
que os demais coronéis venciam, em satisfação aos serviços na Guiné, e por ter despendido toda a sua 
fazenda no cumprimento das diligências régias na costa africana. 
Anexo: requerimento e abaixos-assinado. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 40 e 41. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 691.  
 

 

692  1753, [Março], 25, Bissau 
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], acusando os missionários franciscanos da ilha de 
Bissau de dedicaram-se ao comércio, descuidando da suas obrigações religiosas, mencionando que 
instigaram o rei de Bissau e os moradores de Bissau contra o dito capitão-mor.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 39. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 692.  
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693  1753, Março, 25, Bissau 
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], informando que o corsário Nossa Senhora da Estrela 
aportou acidentalmente na barra de Cacheu; dando conta que o capitão engenheiro e o oficial mais graduado 
do corsário [capitão tenente D. frei Luís Caetano de Castro de Vasconcelos] analisaram o estado praça e das 
suas fortificações; remetendo os reparos e carretas por alguns serem incompatíveis com o calibre das peças 
existentes na praça e relações dos presentes de alguns régulos e ainda do acostamento da embarcação; 
queixando dos altíssimos preços praticados em Cacheu; solicitando o pagamento na Corte da importância da 
letra relativa ao dinheiro que tomou para suprir gastos do serviço régio; informando que os soldados enviados 
corsário tinham adoecido; referindo que deu ao rei de Bissau grande parte da aguardente das frasqueiras, 
bem como um chapéu com pluma, uma camisa da Holanda e um pacote de pano, advertindo que os 
presentes deveriam ser entregues aos régulos aos poucos; acusando os padres franciscanos de praticarem 
comércio, descuidando das suas obrigações e dando maus exemplos aos gentios, exemplificando que o 
negro José Lopes [Moura], senhor da Serra Leoa, tinha feito muitas doações ao hospício que foram 
embolsados pelos padres, estando aquele hospício em ruína. 
Obs.: contém relação, da qual consta a carta descrita, de documentos pedidos de 14 de Março de 1844; 
anexo: abaixo-assinado, recibo, relações, certidões, informação, ofício,  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 43, 44, 46 e 47; e cx. 25, doc. 28. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 693.  
 

 

694  1753, Março, 25, Bissau 
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], solicitando ordens para que de Cabo Verde fossem 
enviados 60 negros crioulos, para trabalharem nas obras régias e alguns mantimentos, tais como: vacas 
salgadas, móis de xerém e cuscuz e feijão novo; acerca da necessidade de pedreiros, carpinteiros e 
engenheiros do reino; reiterando a urgência da ida de uma nau [de guerra] com mantimentos; acerca da 
construção da fortaleza de Bissau acerca da falta de brancos qualificados para prover nos mais variados 
ofícios em Bissau; enfatizando os procedimentos do capitão-de-mar-e-guerra, Guilherme Kinse.  
Anexo: carta e relação.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 43, 45 e 36. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 694.  
 

 

695  1753, Março, 25, Bissau 
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], enaltecendo a colaboração do capitão-de-mar-e-guerra, 
Guilherme Kinse, na execução da obra da fortaleza [de Bissau]; dando conta que entregou ao capitão tenente 
D. Luís [Caetano de Castro e Vasconcelos] uma pequena quantidade de pau cambo trazida da Serra Leoa, 
pelo padre frei Manuel de Paços, afirmando que o religioso não trouxe muita quantidade daquele pau por ter 
feito a viagem a pé.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 44. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 695.  
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696  1753, Março, 25, Bissau 
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, [ao secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], sobre ter recebido vias das ordens régias pela balandra 
inglesa e iate São Joaquim e numa fragata de guerra; informando do estado de ruína da praça de Cacheu; 
comunicando que alguns homens enviados para a guarnição de Cacheu encontravam-se doentes, 
mencionando não ter quarteis para os abrigar, acabando por recolhe-lhos em casas particulares; explicando 
o mecanismo de sucessão no reino de Bissau, e informando acerca do atual rei, reiterando a necessidade de 
se enviar missionários barbadinhos italianos para combater o paganismo naquelas partes; informando da ida 
de um engenheiro para delinear a obra da fortaleza de Bissau, e da falta de mantimentos em Bissa; 
advertindo sobre as dúvidas de que os rendimentos de Bissau chegariam para fazer face as despesas do 
estabelecimento de Portugal naquelas partes, explicando as muitas possibilidades que a fazenda real teria 
em Bissau para arrecadar rendimentos; acerca dos rendimentos dos direitos das fazendas pagos pelos 
navios em Cacheu e os rendimentos da cera, marfim e escravos que saiam de Cacheu e Bissau não 
chegavam para a subsistência dos presídios de Cacheu, Farim e Ziguinchor, em virtude de se aplicar apenas 
metade dos rendimentos em Cacheu e a outra metade ser remetida para Cabo Verde; referindo as tentativas 
de estabelecer laços de amizade com o rei de Jamé; informando que a notícia da morte de José Lopes 
[Moura], senhor da Serra Leoa, reduziu a esperança do estabelecimento da presença portuguesa na Serra 
Leoa, tendo recebido informações de que um filhos do falecido fora criado na Inglaterra, sendo partidário 
daquela nação, contudo, havia outros filhos partidários de Portugal, e dando conta que o rei da Rocha, primo 
de José Lopes [Moura], era também partidário de Portugal. 
Anexo: carta, termo e mapa. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 46 e 51. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 696.  
 

 

697  1753, Março, 25, Bissau 
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], sobre o pagamento a Domingos da Cunha Lima, Brás 
das Candeias Bexiga e António Alves dos Reis, moradores em Lisboa, uma determinada quantia que 
despenderam com o costeamento da fragata Nossa Senhora da Estrela.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 39. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 697.  
 

 

698  1753, Abril, 13, Bissau 
CARTA do rei de Bissau, Anhanhete- Cô ao rei [D. José I] sobre não consentir que nenhuma nação 
estrangeira erguesse um forte e estabelecesse companhia [de comércio], com a exceção de Portugal; 
queixando-se das ofensas proferidas pelo intendente [capitão-mor de Cacheu], Francisco Roque Souto-Maior 
aquando da sua estadia em Bissau para construir a casa-forte, acusando-o de não saber dirigir uma 
embaixada em nome do rei de Portugal; relembrando que a gentilidade daquela gosta venerava o rei de 
Portugal, informação que podia ser comprovado pelos brancos que comercializavam na costa africana.  
Anexo: carta (cópia).  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 49. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 698.  
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699  1753, Maio, 16, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], informando da situação dos soldados na Guiné, 
contabilizando muitas fugas, mortes e situações de doença, enfatizando que era necessário acrescentar-lhes 
o soldo, dado que o que recebiam era insuficiente para sua sobrevivência; dando conta que mandou dar 
baixa aos poucos soldados de Cabo Verde, por incapacidade; informando que no Rio Gâmbia existia um 
ilhéu mantido perla Coroa Inglesa, cujos rendimentos da companhia [de comércio], não era suficiente para o 
provimento de um governador, engenheiro, oficiais de melícia, mecânicos, e alguma infantaria para a 
conservação daquele rio como domínio inglês; sobre se ter gasto na construção da fortaleza o valor [em 
direitos reais] pagos em Bissau por dois navios; solicitando mais soldados de Cabo Verde, uma botica 
principalmente com água de Inglaterra; informando que a pólvora enviada do Reino foi entregue e carregada 
na Provedoria de Cacheu; acerca das notícias, dadas por frei Manuel de Paços, da chegada em Bissau de 
uma fragata da Companhia francesa; referindo o andamento da obra da fortaleza de Bissau; sobre a grande 
despesa feita na Guiné pela Fazenda Real; remetendo alguns documentos e uma carta vindos da Serra Leoa 
para o rei D. José I; dando conta da relação das embarcações que aportavam em Bissau e Cacheu; e acerca 
da presença francesa em Bissau e a posse portuguesa da ilha de Bolama, possuidora de boa madeira e 
terras férteis.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 52 -B. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 699.  
 

 

700  1753, Maio, 20, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real] dando conta da aflição vivida em Bissau pela epidemia 
que alastrou no corsário [Nossa Senhora da Estrela], lamentando que uma fragata francesa tivesse 
testemunhado o miserável estado em que se encontrava o dito corsário, mas justificando que situações de 
epidemias eram recorrentes, sendo que franceses e ingleses já tinham sido vitimas; e a acerca da 
renumeração dos seus serviços.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 52. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 700.  
 

 

701  1753, Setembro, 18, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José I] sobre a carta do capitão-mor da praça de Cacheu, 
Francisco Roque Souto Maior, [de 13 de Maio de 1753], dando conta da prisão de uma negra papel, no 
contexto da guerra com os papéis, inimigos dos portugueses, que repetidamente quiseram tomar aquela 
praça de assalto; mencionando que teve de averiguar uma denúncia e pretensão dos moradores e 
assistentes daquela praça em prender a dita negra, acusada de levar todos os avisos e a pólvora enviados 
por D. Joana, mulher do escrivão Manuel António Pires da Silveira, aos negros papéis; segundo o capitão-
mor a dita negra acabou por ser vendida ao um capitão francês; dando conta que no decorrer desta situação 
foi vítima de uma conjuração por parte do dito escrivão e do feitor Cristóvão Soares, que apareceram 
armados com pistolas e facas de ponta acompanhados por uma multidão de negros, prenderam-no e 
levaram-no para o presídio, sendo que acabou por ser acudido por Nicolau de Pina e pelo povo, e na 
sequência destes acontecimentos nomeou Manuel Resende, homem de confiança, para o cargo de feitor da 
Fazenda Real; [pedindo a nomeação de novo escrivão e feitor da Fazenda Real e um ajudante de obras; 
solicitando ferro, aguardente, missangas de cores e uma botica].  
Anexo: despacho, carta e certidões.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 53, 52 e 36. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 701.  
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702  1753, Outubro, 12, [Cacheu] 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao rei [D. José I] recomendando 
o diálogo com as nações estrangeiras, enquanto Portugal não tivesse força suficiente na Guiné, e nesta 
ordem ajustou com um capitão francês chamado Joaquim Labarre o pagamento de uma determinada quantia 
pelos negócios que viesse a fazer naquela costa, queixando-se que o depositário da Fazenda Real, Cristóvão 
Sanches não registrou a dita convenção e posteriormente não quisera consentir o navio do capitão francês 
alegando que não pagara os direitos régios; e informando que a alfândega precisava de dinheiro para as 
despesas das obras em Bissau e Cacheu, e para fazer o pagamento dos soldados.  
Anexo: despacho e aviso.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 54. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 702.  
 

 

703  1753, Novembro, 2, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Menezes], ordenando que tesoureiro do 
Conselho Ultramarino comprasse o que constava de uma relação inclusa para seguir a Bissau na fragata 
Nossa Senhora da Estrela, e que recebesse o conteúdo de uma outra relação na tenência.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 55. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 703.  
 

 

704  1753, Novembro, 10, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. José I nomeando Nicolau de Pina [Araújo] para a patente honória do posto de capitão-
mor de Bissau e de uma quantia de tença paga pelos rendimentos da alfândega de Cacheu por uma vida.  
Anexo: decretos (cópia), bilhete e carta patente (cópia).  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 56, 57 e 59. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 704.  
 

 

705  1753, Novembro, 16, Lisboa  
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino, José Miguel] Licete, declarando que a corveta Santa 
Margarida e Almas, de que era capitão José Gomes, que seguiria viagem para Bissau estava despachado no 
que tocava ao Conselho Ultramarino. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 58. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 705.  
 

 

706  1753, Novembro, 26, [Lisboa] 
CARTA (minutas) [do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], ao 
desembargador Custódio Correia de Matos, determinando que informasse acerca da representação do 
capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, queixando-se dos procedimentos do feitor 
da Fazenda Real, Cristóvão Sanches da Gama.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 61.  
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 706. 
 

 

707  1753, Novembro, 27, [Lisboa] 
CARTAS (minutas) [do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], o 
primeiro, dirigido a Nicolau de Pina [Araújo] informando que o monarca fez-lhe mercê do posto de capitão-
mor de Bissau e de uma determinada quantia de tença que seria paga pelos rendimentos da alfândega de 
Cacheu, em satisfação aos seus serviços; e uma outra dirigida ao capitão-mor da praça de Cacheu, 
Francisco Roque Souto Maior, dando conta que em poucos dias uma nau de guerra partiria para Bissau, 
juntamente com um navio de transporte que levaria os materiais pedidos, e ainda acerca da nomeação de 
Nicolau de Pina para o posto de capitão-mor de Bissau, determinado que Nicolau de Pina viajasse o mais 
breve possível para Bissau.  
Obs.: as duas cartas estão no mesmo suporte. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 62. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 707.  
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708  1753, Novembro, 28, [Lisboa] 
CARTA RÉGIA (minuta) do rei [D. José I] ao rei de Bissau [Anhanhete-Cô], acusando a receção de uma carta 
que comprovava o zelo e a fidelidade do régulo de Bissau, dando conta que ordenou ao capitão-mor de 
Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, que não fosse a Bissau e mandava Nicolau de Pina [Araújo] como 
capitão-mor para continuar a obra de reedificação da fortaleza e estabelecimento de Portugal naquela praça. 
Obs.: ver carta do rei de Bissau Anhanhete-Cô AHU_CU_049, Cx. 8, D. 698. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 63.  
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 708.  
 

 

709  [post. 1753, Novembro, 28] 
APONTAMENTOS sobre os direitos de Portugal ao território africano denominado Serra Leoa. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 52-A.  
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 709.  
 

 

710  1753, Dezembro, 3, Lisboa 
CARTAS (minutas) [do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], o 
primeiro, dirigido ao capitão da praça de Cacheu, Nicolau de Pina, informando que uma vez que a nau de 
guerra ainda não estava pronta para seguir viagem para Bissau, se iria expedir o navio inglês Ventura de 
Amiga, de que era capitão Samuel Ketridge, e nele viajaria o piloto português Dioniso Ferreira Portugal, tendo 
ajustado com o capitão do navio inglês para que fosse em direitura de Cacheu, onde Nicolau de Pina 
embarcaria, e dali para Bissau e remetendo os conhecimentos e uma relação da carga do navio; e uma outra 
dirigida ao capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, dando conta da ida navio inglês 
para Bissau; informando que pelo navio Santa Margarida, de Custódio Ferreira de Gois, de que era capitão 
José Gomes Ribeiro, remeteu a cópia de uma carta com as resoluções relativas a Bissau; remetendo ordens 
para o governador e capitão-general de Cabo Verde mandasse para Bissau os mantimentos que constavam 
de uma relação. 
Obs.: as duas cartas estão no mesmo suporte; anexo: conhecimentos, relações e informações.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 64; cx. 9, doc. 11. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 710.  
 

 

711  1753, Dezembro, 7-11, Lisboa  
RECIBOS passados pelo mestre da fragata Nossa Senhora da Estrela, Manuel dos Santos, atestando o que 
se embarcou a bordo da dita fragata que seguia viagem para Bissau.  
AHU-Guiné, cx. 24, doc. 77, Cabo Verde, cx. 23, doc. 63. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 711.  
 

 

712  1753, Dezembro, 9, Lisboa 
CARTA RÉGIA (minuta) do rei [D. José I]do Conselho Ultramarino ao rei de Becantá, agradecendo o seu 
consentimento e aprovação da doação feita por José Lopes de Moura a Portugal da administração da Serra 
Leoa; e de ter encarregado Agostinho Lopes do governo da Serra Leoa.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 65. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 712.  
 

 

713  1753, Dezembro, 9, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estêvão de Menezes], ordenando que tesoureiro do 
Conselho Ultramarino recebesse uma quantidade de armamentos de infantaria para a guarnição da fortaleza 
de Bissau, os quais iriam num dos navios do contratador de urzela, por não caberem na fragata de guerra. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 66. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 713.  
 

 

714  1753, Dezembro, 10, Lisboa 
OFÍCIO (minuta) [do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], ao capitão 
da praça de Cacheu, Nicolau de Pina, sobre o estabelecimento dos portugueses em Bissau, recomendando a 
conciliação dos portugueses com os nativos e a comunicação com Cacheu, em virtude de facilitar o comércio 
naquelas partes.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 67. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 714.  
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715  1753, Dezembro, 10, Lisboa 
OFÍCIO (minuta) [do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], ao capitão 
da praça de Cacheu, Nicolau de Pina, sobre o estabelecimento de Portugal na Serra Leoa, da pretensão do 
[falecido], José Lopes [Moura], senhor da Serra Leoa, em construir um forte e um hospício dos religiosos 
capuchos; comunicando que Agostinho Lopes fora encarregue da administração da Serra Leoa; acerca da 
forma como se arrecadariam os direitos reias na Serra Leoa; determinando que frei Manuel de Paços fosse 
enviado para junto do rei da Rocha para tratar do estabelecimento de um hospício e uma fortificação com 
quatro peças de artilharia; e solicitando uma relação das produções, do gentio, e dos habitantes da Serra 
Leoa.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 68. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 715.  
 

 

716  1753, Dezembro, 11, Lisboa 
OFÍCIOS (minutas) [do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], o 
primeiro, dirigido ao missionário frei Manuel de Paços acerca do estabelecimento dos portugueses na Serra 
Leoa, advertindo que através do comércio que Portugal poderia conservar aquela região; expondo que 
estava a tratar do envio de mais religiosos para a Costa Africana e comunicando a nomeação de Agostinho 
Lopes para o governo da Serra Leoa; e uma outra dirigida ao capitão-mor da praça de Bissau, Nicolau de 
Pina, remetendo uma carta dirigida a frei Manuel de Paços, as chaves de seis frasqueiras com várias bebidas 
e recomendando boa relação com o capitão-mor de Cacheu. 
Obs.: as duas cartas estão no mesmo suporte. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 69. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 716.  
 

 

717  1753, Dezembro, 11, Lisboa 
OFÍCIO (minuta) [do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], ao 
capitão-mor da praça da Bissau, Nicolau de Pina, sobre a sua nomeação para a praça de Bissau; da 
presença portuguesa em Bissau, a construção da fortaleza e o envio de missionários para auxiliar na 
instituição do catolicismo; remetendo carta de Fabião Fernandes, que se intitulava homem principal do Rio 
Nuno e receberá patente de capitão-mor por parte do capitão-mor de Cacheu como reconhecimento da sua 
amizade e zelo; remetendo cópias da doação que José Lopes Moura fez, em 7 de Novembro de 1752, da 
Serra Leoa e de uma escritura do rei de Becantá declarando ter aceitado a dita doação; remetendo lista dos 
presentes para o rei de Becantá e outra lista dos presentes para o rei de Bissau; e avisando que a fragata de 
guerra Nossa Senhora da Estrela levava mantimentos e boticas para quatro meses, e avisando que não iria 
nenhum almoxarife e escrivão para a praça de Bissau, e nem engenheiro para as obras da fortaleza.  
Anexo: relações. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 70; cx. 25, doc. 29 e cx. 2, doc. 74. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 717.  
 

 

718  1753, Dezembro, 11, [Lisboa] 
AVISO (minuta) [do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], ao capitão-
de-mar-e-guerra e comandante da fragata Nossa Senhora da Estrela, Francisco Miguel Aires, determinando 
que partisse para o porto de Bissau, onde o esperava o capitão-mor Nicolau de Pina [Araújo]; dando algumas 
diretivas para a viagem, estadia em Bissau e regresso à Corte. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 70. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 718.  
 

 

719  1753, Dezembro, 11, Lisboa 
OFÍCIO (minuta) [do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], ao 
capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, sobre a resolução régia determinando que 
Nicolau de Pina [Araújo] desse seguimento as obras da fortaleza de Bissau, em virtude de Souto Maior ter-se 
desentendido com o rei de Bissau; sobre ordem régia para que se melhorasse as vias de comunicação da 
praça de Bissau pelo rio de Naga; remetendo cópias das cartas dirigidas a Nicolau de Pina [Araújo].  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 71. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 719.  
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720  1753, Dezembro, 12, Lisboa 
OFÍCIO (minuta) [do secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], ao 
capitão-mor da praça de Bissau, Nicolau de Pina, remetendo conhecimento das remessas feitas à conta da 
Fazenda Real, e avisando que mandou embarcar na fragata [Nossa Senhora da Estrela] o oficial pedreiro, 
António Rodrigues.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 72. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 720.  
 

 

721  [ca. 1753] 
RELAÇÃO (traslado) das fazendas recebidas pelo capitão Manuel de Resende, feitor nomeado por 
impedimento do capitão Cristóvão Sanches da Gama.  
Obs.: AHU_CU_049, Cx. 8, D. 701. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc.5. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 721.  
 

 

722  [ca. 1753] 
OFÍCIO [do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior ao secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], acerca da situação vivida em Bissau e dos motivos 
para iniciar as obras da fortaleza, mencionando que montaram quatro peças [de artilharia] com os seus 
reparos; sobre uma carta chegada de França dirigido ao [capitão Joaquim] Labarre informando que uma 
fragata de guerra sairia de Nantes com destino a Bissau; informando que o gentio de Bissau necessitava de 
ser castigado, mas primeiramente preferiu dar início a construção daquela fortaleza, em vez de castiga-los 
com armas, referindo que recebeu uma visita do rei de Bissau, tendo aproveitado a ocasião para oferecer ao 
régulo uma frasqueira de aguardente, uma camisa e um vestido que seria usado pelo seu antecessor, já 
falecido, no dia do seu o batismo; dando conta que construiu uma casa para recolher as peças [de artilharia] 
montada, e que a bandeira portuguesa estava levantada na ilha de Bolama; referindo a grande mortalidade 
que ocorreu entre os homens que trabalhavam na fortificação de Bissau, e expondo os entraves que os 
gentios colocavam à execução daquela obra; solicitando que se constituíssem em Cabo Verde três 
Companhias de soldados para assistir nas obras de Bissau, bem como que se enviassem xerém, cuscuz, 
feijão e carne daquelas ilhas; pedindo uma fragata para assistir no porto de Bissau enquanto a plataforma e 
casas do governo ficavam prontas, e que fossem enviadas pessoas capazes para servir nos ofícios de 
escrivão, feitor e ajudante de obras; informando que frei Manuel de Paços era confidente do rei da Rocha, 
primo do falecido José Lopes [Moura], e respeitado pelos gentios, e desta forma regressaria à Serra Leoa 
para preparar terreno, com o pretexto de construir uma igreja.  
AHU-Guiné, cx. 25, doc.79. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 722.  
 

 

723  [ca. 1753] 
RELAÇÃO de operários, oficiais régios, mantimentos, peças de artilharia, ferramentas, boticas, materiais de 
construção e dinheiro para o pagamento dos operários necessários para dar continuidade a obra da fortaleza 
de Bissau. 
AHU-Guiné, cx. 25, doc. 29. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 723.  
 

 

724  [ca. 1753] 
ESCRITO remetendo relações inclusas por ordem do tenente general da artilharia [com a lista do que 
seguiria para Cacheu no corsário Nossa Senhora da Estrela: tecidos para as fardas, quintais de pólvora, 
pipas de aguardente, materiais para a reedificação na igreja, barras de ferro, barris de breu e alcatrão, maços 
de missangas, armamento para a infantaria, aparelhos para ferreiros, serralheiros, com bigornas foles e 
bastantes limas de todas as castas]. 
Anexo: relações.  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 36. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 724.  
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725  [ca. 1753] 
EXTRATO DE CARTAS sobre assuntos relativos à conservação das praças de Cacheu e Bissau; sobre os 
apontamentos deixados pelo desembargador José da Costa Ribeiro resultantes das visitas que vez as 
comarcas das ilhas [de Cabo Verde], mencionando os objetivos da comissão de Custódio Correia [de Matos]; 
acerca da presença de navios estrangeiros na costa da Guiné; sobre a reedificação da praça de São José de 
Bissau e conservação das ilhas de Cabo Verde; referindo a morte de José Lopes [Moura] e advertindo para a 
presença de ingleses na Serra Leoa.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 63. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 725.  
 

 

726  [post. 1753] 
MEMÓRIA acerca da construção da fortaleza de São José de Bissau no âmbito da expedição e ida de uma 
nau de guerra para aquela praça comandada por frei Luís Caetano de Castro e Vasconcelos; expondo os 
meandros daquela empreitada, destacando os problemas encontrados na execução do projeto, como a falta 
de mão-de-obra e mantimentos; mencionando os administradores da Companhia do Grão-Pará e Maranhão 
Bonifácio José Lamas, Pedro Rodrigues e João da Costa, o capitão-mor António Fernandes, Pedro da Costa 
Alvarenga, o capitão engenheiro António Carlos [Andreis], Sebastião da Cunha [Souto Maior], frei Manuel de 
Vinhais, padre frei Pedro Valongo; e advertindo que a fortaleza não se encontrava acabada em virtude da 
falta de gente, das doenças que dizimaram os trabalhadores, falta de mantimentos e pagamentos.  
AHU-Guiné, cx. 25, doc.16. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 726.  
 

 

727  [post. 1753] 
REQUERIMENTO do capitão comandante de infantaria da praça de Faã, Rio de Santo António, e genovês de 
nação, Domingos Travessos, ao rei [D. João V] solicitando a patente e soldo do posto [de capitão de 
infantaria da praça de Faã], em satisfação aos seus serviços naquela praça, em virtude de servir por 
nomeação dos capitães-mores de Cacheu. 
Anexo: bilhete, provisão, requerimentos, certidões, carta de doação e cartas patentes. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 48. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 727.  
 

 

728  [ant. 1754, Maio, 12] 
REQUERIMENTO do morador da praça de Cacheu, Manuel Resende, ao rei [D. José I] solicitando provisão 
para que o capitão-mor de Cacheu tomasse as suas contas relativamente ao tempo que serviu na Feitoria da 
Fazenda Real de Cacheu, por provimento do capitão-mor Francisco Roque Souto Maior, aquando da prisão 
do feitor Cristóvão Sanches da Gama. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 1. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 728.  
 

 

729  1754, Agosto, 30, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José I] sobre nomeação de pessoas para o posto de capitão-
mor da praça de Cacheu, sendo candidatos Francisco de Assis Santa Maria e Manuel Pires Correia. 
Anexo: requerimentos e bilhete.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 2; AHU-Angola, cx. 40, doc. 61. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 729.  
 

 

730  1754, Setembro, 7, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José I] sobre requerimento Manuel António Pires de Siqueira 
e Cristóvão Soares da Gama, presos no Limoeiro, solicitando nomeação de um juiz para a devassa que os 
levou a serem presos em Cacheu e remetidos para o Limoeiro há mais de treze meses, [acusados de serem 
cúmplices de uma negra ao serviço dos negros papéis no âmbito da guerra deste povo com os portugueses]. 
Anexo: carta, consulta, certidão, termo (traslado), requerimentos e declarações. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 5 e 4.  
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 730.  
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE GUINÉ 
AHU_CU_049 

 

PÁG. - 124 / 180 
 

731  [ant. 1755, Fevereiro, 5] 
REQUERIMENTO de Manuel António Pires da Silveira e Cristóvão Sanches da Gama, ao rei [D. José I] 
solicitando certidão com o teor da resolução dada acerca da carta do capitão-mor da praça de Cacheu, 
[Francisco Roque Souto Maior]. 
AHU-Guiné, cx.6, doc. 25. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 731.  
 

 

732  1755, Abril, 18, Bissau  
CARTA do capitão-mor da praça de Bissau, Nicolau de Pina Araújo, ao rei [D. José I] informando da 
contenda que teve com o rei de Bissau, em virtude de um marinheiro chamado Francisco José, da galera do 
capitão Jacinto Rodrigues, ter dito ao rei que signatário pedira duas naus de guerra ao rei de Portugal para 
tomar a terra e matar o régulo de Bissau, mencionando que no meio da desavença fora acudido pelo capitão 
cabo regente António Fernandes.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 8. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 732.  
 

 

733  1755, Abril, 28, Cacheu  
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], queixando-se que o padre frei caetano de Arrifana, 
religioso do hospício de Cacheu e vigário da igreja matriz, ameaçou excomungar o povo de Cacheu caso 
ajudasse um capitão francês chamado Tangy, que se achava ancorado no porto, declarando que não lhe 
dessem água, lenha e fogo; acerca das interferências do dito padre no processo do testamento de um 
homem natural do Reino chamado Manuel, casado na Guiné com uma mulher negra; dando conta dos 
procedimentos do vigário de Ziguinchor e religioso de São Franciscano; sobre uma ordem executória contra 
Domingos Travesso, genovês de nação, para pagar uma quantia a Lourenço da Silva e Abreu e companhia; 
advertindo que à frente das paróquias deveriam estar clérigos seculares por responderem diretamente ao 
Bispo [de Cabo Verde], e que este recebesse ordem para colocar religiosos nas paróquias; e informando que 
os religiosos roubaram que o tijolo raspado para o pavimento da capela-mor da igreja matriz, para usarem 
nas obras do novo hospício.  
Anexo: auto de processo, portaria e carta. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 10. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 733. 
 

 

734  1755, Abril, 28, Cacheu 
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], sobre a veracidade de algumas informações que 
circulavam na Corte relativamente ao restabelecimento [de Portugal] em Bissau e o andamento da obra da 
fortaleza; advertindo ser inconveniente para o estabelecimento e domínio dos portugueses naquelas partes 
presentear os reis gentios; remetendo cartas de frei Manuel de Paços expondo as humilhações que os 
portugueses sofriam naquelas partes e a situação dos padres missionários na costa da Guiné e cartas de um 
capitão de navio português chamado José da Silva Costa, do capitão-mor de Bissau, Nicolau de Pina Araújo, 
e de Bento José Nogueira sobre assuntos relativos a Bissau; enviando um termo de vassalagem do rei de 
Cacande e outros documentos sobre a entrada de uma embarcação inglesa vinda de Barbadas no rio 
Ziguinchor, onde nunca tinha entrado nenhuma embarcação portuguesa; dando conta que suspendeu a obra 
da casa forte para adiantar a obra da fortaleza; da falta de dinheiro para suprir as despesas da praça, tendo 
recorrida da verba que chegou destinada a Bissau, solicitando ordem para pagar o jornal ao carpinteiro 
Rodrigo António que não constava da lista dos oficiais; informando que devido à suspensão da obra de 
Bissau, vinha usando os materiais disponíveis nas obras de Cacheu; da necessidade de uma botica para os 
soldados e da vinda de uma Companhia de soldados de Cabo Verde para trabalhar nas obras de Cacheu; 
dando conta que recebeu uma carta do senhor do Rio Nuno, Fabião Fernandes, e da falta de oficiais 
carpinteiros e pedreiros e ferramentas para dar início as obras em Bissau; e sobre a possibilidade de se 
erguer uma companhia para Cacheu. 
Anexo: cartas, termo e planta.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 11. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 734.  
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735  1755, Abril, 28, [Cacheu] 
OFÍCIO do [capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], sobre ordem régia determinando que remetesse os 
bens do falecido António dos Santos Pereira ao tesoureiro geral dos ausentes; e da execução de uma outra 
ordem, no seguimento da qual mandou entregar ao capitão Manuel Ferreira da Silveira, procurador de 
Francisco Baptista Suares, o dinheiro que se encontrava no juízo dos defuntos dos ausentes e defuntos 
pertencente a João Baptista; informando que pelos bens do falecido capitão-mor da praça de Cacheu, João 
de Távora, foram completamente satisfeitos os inventários de Lourenço Barbosa, dos padres Manuel Lopes 
de Figueiredo e Bernardino António da Guerra, e de Tereza Barraza; dando conta do que restou dos bens de 
João de Távora, do que se pagou à Fazenda Real, em virtude da sentença que deu o desembargador João 
Luís de Valadares, juiz do inventário do falecido, e tudo o que mais se pagou constava do auto de contas 
dadas pelo primeiro depositário dos bens, Pedro Alvarenga da Costa e ao tesoureiro da praça de Cacheu, 
Manuel Rodrigues Pereira; mencionando que depois de esclarecidas estas contas solicitaria que fosse 
desembarcado um dinheiro que lhe pertencia das remessas que fez a Matias Correia de Aguiar e a Domingos 
da Cunha Lima, que fora embargado pelos irmãos do ex-capitão-mor João de Távora com o pretexto de que 
ele tinha usados os bens do falecido capitão-mor. 
Anexo: ofício e auto de contas. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 11. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 735.  
 

 

736  1755, Abril, 29, Cacheu  
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], informando dos riscos que corria o dinheiro da Fazenda 
Real nas mãos [do capitão-mor da praça de Bissau], Nicolau de Pina Araújo, a quem se devia tomar contas, 
por mais honesto que parecesse ser, e que de Bissau vinha grandes quantidades de escravos mencionando 
que o navio de Custódio Ferreira [Gois, um do contrato da] urzela, outros portugueses e um francês saíssem 
de Bissau carregados de escravos, concluindo assim que os direitos reais naquela praça deveriam ser 
avultados, advertindo que se reveria averiguar as despesas feitas por Nicolau de Pina, uma vez que fora 
buscar recursos em Cacheu para as obras de Bissau; dando conta que pediu a Nicolau de Pina um mapa dos 
rendimentos dos direitos reais com relação da entrada e saída de navios. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 11. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 736.  
 

 

737  1755, Abril, 29, Cacheu  
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], sobre ter ponderado deslocar-se a Lisboa para explicar 
pessoalmente alguns pontos que não foram bem esclarecidos por escrito; solicitando ser nomeado para o 
posto de governador-geral do reino de Angola, em atenção aos seus bons serviços naquele reino, que 
poderiam ser atestados na Corte por António Inácio, filho do ex-governador de Angola João Jaques de 
Magalhães; dando conta da notícia que teve da morte do desembargador Custódio Correia de Matos, sendo 
sucedido pelo ex-ouvidor de Cabo Verde, desembargador Francisco Xavier de Araújo, advertindo que o 
falecido desembargador lhe remeteu uma precatória para o sequestro dos bens de Francisco Xavier de 
Araújo; e expondo que ainda não tinha recebido a mercê patente de coronel prometida quando foi à Guiné 
com a patente de [capitão-mor] de Bissau. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 11. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 737.  
 

 

738  1755, Maio, 9, Cacheu  
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], remetendo cartas que recebeu de França pedindo que 
ajudasse alguns navios franceses que iriam comercializar na Guiné em troca de grandes contrapartidas.  
Obs.: documentos em francês; anexo: cartas. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 11. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 738.  
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739  1755, Julho, 10, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José I] sobre requerimento de Bento José Nogueira 
solicitando confirmação do posto de capitão de infantaria da praça de Cacheu, no qual fora promovido pelo 
capitão-mor daquela praça.  
Anexo: carta (cópia), certidão, carta patente, carta e requerimento. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 12 e 3. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 739.  
 

 

740  1755, Julho, 19, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José I] sobre carta do capitão-mor da praça de Bissau, 
Nicolau de Pina Araújo, de 28 de Outubro de 1754, informando que necessitava de um engenheiro para 
delinear a fortificação de Bissau e de oficiais para executarem a obra e gente para a sua guarnição, em 
virtude de apenas ter vinte crioulos e alguns escravos; expondo a importância da fortaleza e da sua 
guarnição para obterem a obediência dos potentados da ilha de Bissau e sua vizinhança, e a propagação da 
fé católica; aconselhando que houvesse uma pessoa que o substituísse nalgum período que estivesse 
impedido de servir, e o auxiliasse nas relações com os locais, recomendando o capitão de infantaria de 
Cacheu, Bento José Nogueira, assumisse esta diligência, conferindo-lhe o posto de sargento-mor; e 
remetendo certidões que atestavam o merecimento de Bento José Nogueira.  
Anexo: carta e certidões. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 13 e 6. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 740.  
 

 

741  1755, Agosto, 5, [Lisboa] 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], ao 
capitão-mor da praça de Cacheu, [Francisco Roque Souto Maior], dando conta do perdão régio concedido ao 
oficial pedreiro António Rodrigues relativa a um pena de degredo na Guiné.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 14. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 741.  
 

 

742  1755, Agosto, 9, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José I] sobre carta do capitão-mor da praça de Cacheu, de 
30 de Agosto de 1754, dando conta da sublevação protagonizada pelos escravos do capitão-mor de Bissau, 
Nicolau de Pina Araújo, e outros poucos que os seguiram, escalado os baluartes daquela praça, matando 
três soldados brancos, e cometendo inúmeras insolências e roubos, em prejuízo Fazenda Real. 
Anexo: carta (cópia) e certidões. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 15. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 742. 
 

 

743  [ant. 1755, Agosto, 18]  
REQUERIMENTO dos oficiais pedreiros e carpinteiros, Lourenço Ferreira, José Soares e Joaquim Manuel, 
ao rei [D. José I] solicitando receber os seus salários, em virtude de já terem regressado à Corte, depois de 
terem trabalhado na fortificação de Cacheu e Bissau. 
Anexo: carta, lista e lembrete. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 16. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 743.  
 

 

744  [ant. 1755, Outubro, 20]  
REQUERIMENTO do oficial poleeiro e torneiro, homem preto liberto, natural de Cacheu, Luís Mendes, ao rei 
[D. José I] solicitando receber o mesmo ordenando que auferia o seu antecessor. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 17. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 744.  
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745  [ant. 1755, Outubro, 30]  
REQUERIMENTO do capitão de infantaria, Bento José Nogueira, ao rei [D. José I] solicitando confirmação da 
sua promoção ao posto de sargento-mor da praça de Bissau, mencionando que deveria receber o soldo 
compatível com a atual patente, dado que fora provido para auxiliar o capitão-mor de Bissau no governo 
daquela praça. 
Anexo: decreto (minuta).  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 18 e 19. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 745.  
 

 

746  1755, Dezembro, 6, [Lisboa] 
OFÍCIOS (minutas) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça de Corte Real], o 
primeiro, ao capitão-mor da praça de Bissau informando que não podia mandar as respostas das suas cartas 
na presente embarcação, em virtude da situação vivida após o terramoto; acerca da expedição do necessário 
para o acabamento da fortaleza, e sobre a nomeação de Bento José Nogueira para o posto de sargento-mor 
de Bissau; o segundo, ao governador e capitão-general de Cabo Verde, Luís António da Cunha d´Eça, sobre 
o atraso na expedição da correspondência por causa do terramoto e dando conta que mandou fazer as duas 
lanchas perdidas pelo destinatário. 
Obs.: as duas cartas estão no mesmo suporte. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 20. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 746.  
 

 

747  1755, Dezembro, 7, [Lisboa] 
OFÍCIOS (minutas) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça de Corte Real], ao 
capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, informando que foi nomeado o seu 
sucessor. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 21. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 747.  
 

 

748  [ca. 1755] 
REGIMENTO (minuta) da Companhia de Grão-Pará e Maranhão, estipulando o assento de cada membro.  
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 25, doc. 82. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 748.  
 

 

749  1756, Maio, 21, Bissau 
OFÍCIO do capitão-mor da praça Bissau, Nicolau de Pina Araújo, do [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], acerca da execução da ordem régia para libertar o [degredado] e 
mestre pedreiro António Rodrigues.  
Anexo: extrato de cartas. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 23. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 749.  
 

 

750  [post. 1756, Maio, 21] 
EXTRATO DE CARTAS dos capitães-mores das praças Bissau e Cacheu, Nicolau de Pina Araújo e Manuel 
Pires Correias, sobre a execução de uma ordem régia relativa ao degredado e mestre pedreiro António 
Rodrigues; lamentando [o terremoto ocorrido em] de Lisboa, e queixando-se da insolência dos negros de 
Bissau, e pedindo satisfação da patente que solicitou para Bento José Nogueira que deveria auxilia-lo no 
governo da praça de Bissau; acerca do estado da fortificação da ilha [de Bissau], da falta de guarnição e 
dinheiro para dar seguimento as obras. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 23. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 750.  
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751  1756, Maio, 25, Cacheu 
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Manuel Pires Correia ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], acerca do estabelecimento dos portugueses na Guiné; informando 
que o seu antecessor fez obras de fortificação na praça, construindo dois bastiões com os seus flancos na 
plataforma da Casa Forte, dois armazéns, e casa de residência para os capitães-mores; e lamentando não 
ter dinheiro e nem guarnição para dar continuidade as obras de fortificações.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 23. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 751.  
 

 

752  [ant. 1756, Dezembro, 15] 
REQUERIMENTO de António Ribeiro Chavesdo Conselho Ultramarino ao rei [D. José I] solicitando 
confirmação do posto de tenente do baluarte de São Francisco da praça de Cacheu, no qual fora provido pelo 
ex-capitão-mor daquela praça Francisco Roque Souto Maior. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 24. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 752.  
 

 

753  1757, Junho, 26, Cacheu 
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Manuel Pires Correia ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar, Tomé Joaquim da Costas Corte Real], dando conta que recebeu um aviso do presidente do 
hospício de Bissau, frei Manuel de Vinhas, através de frei Manuel de Paços, informando de que o gentio de 
Bissau estava levantado, em virtude da morte do sargento-mor Bento José Nogueira na povoação de Geba, 
estando António Fernandes Lopes Godinho Sanches governando aquela povoação, tendo posteriormente 
recebido outro aviso de Bissau comunicando a morte do capitão-mor de Bissau, Nicolau de Pina Araújo.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 753.  
 

 

754  1757, Junho, 26, Cacheu 
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Manuel Pires Correia ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar, Tomé Joaquim da Costas Corte Real], informando do que era necessário para a guarnição de 
Cacheu; expondo que a guarnição daquela praça consistia numa Companhia de cinquenta homens, entre 
capitães, alferes, sargentos e cabos de esquadra, mencionando que existia cinco fortes com soldados; 
solicitando mais soldados de Cabo Verde que poderiam ser rendidos de três em três anos, referindo o soldo 
que os militares deveriam vencer e ainda acerca da despesa feita naquela praça com os filhos da folha. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 754. 
 

 

755  1757, Junho, 28, Cacheu  
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Manuel Pires Correia ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar, Tomé Joaquim da Costas Corte Real], sobre o falecimento do capitão-mor da praça de Bissau, 
Nicolau de Pina Araújo e do sargento-mor, Bento José Nogueira; acerca da inventariação dos bens do 
falecido capitão-mor, as suas dívidas e a delapidação da sua fortuna; informando que durante o governo do 
falecido capitão-mor nunca houve almoxarife para carregar tudo o que pertencia à Fazenda Real. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 755.  
 

 

756  1757, Junho, 28, Cacheu 
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Manuel Pires Correia do [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar, Tomé Joaquim da Costas Corte Real], dando conta do estado da ilha de Bissau, e dos desmandos 
do gentio em virtude da falta de autoridade naquelas partes, advertindo que ordenou que António Fernandes 
Lopes, que estava a frente da povoação de Geba, governasse Bissau e acalmasse o gentio; lastimando não 
ter guarnição e gente suficiente para descolar-se a Bissau para averiguar a situação; solicitando ser socorrido 
com guarnição para aquela praça e presídios.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 756. 
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757  1757, Junho, 28, Cacheu 
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Manuel Pires Correia ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar, Tomé Joaquim da Costas Corte Real], remetendo carta do padre presidente do hospício de Bissau, 
frei Manuel de Vinhais, informando da situação da praça de Bissau, da artilharia, e da ida de António 
Fernandes Lopes para restabelecer a ordem naquela praça. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 757.  
 

 

758  1757, Julho, 28, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Manuel Pires Correia ao rei [D. José I] sobre se declarar se 
todos os bens inventariados do falecido Nicolau de Pina Araújo deveriam ser sequestrados para o pagamento 
de tudo o que ficar alcançado para o recebimento da Fazenda Real. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 27. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 758. 
 

 

759  1758, Abril, 11, Lisboa 
DESPACHO (cópia) do Conselho Ultramarino determinando que o tesoureiro do dito Conselho, José Miguel 
Licete, pagasse ao oficial pedreiro António Rodrigues uma determinada quantia respeitante aos seus jornais, 
do que gastou na ida, assistência e regresso de Bissau, e o sustento da viagem de ida e volta Lisboa.  
Anexo: escrito, lista e carta (cópia).  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 29 e 28. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 759.  
 

 

760  1758, Maio, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José I] sobre requerimento de Manuel Ferreira de Oliveira, 
solicitando ser nomeado capitão-mor da ilha de Bissau, em virtude do falecimento do sargento-mor Bento 
José Nogueira e do capitão-mor da praça de Bissau, Nicolau de Pina [Araújo].  
Anexo: ofícios, lembrete, certidão, requerimento, consulta (minuta) e provisões (cópia). 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 30 e 9.  
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 760.  
 

 

761  1758, Julho, 16, Cacheu 
OFÍCIO do capitão-mor de Cacheu, Manuel Pires Correia, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 
Tomé Joaquim da Costas Corte Real], sobre a fortificação da ilha de Bissau, mencionando que em tempos o 
corsário Nossa senhora da Estrela fora duas vezes a Bissau para o empreendimento da obra da fortaleza; 
informando que enviará para a Corte Anastácio Domingos Pontes para dar conta da obra da fortaleza 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 30.  
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 761.  
 

 

762  1758, Outubro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José I] acerca do governador e capitão-general de Cabo 
Verde, [Manuel António de Sousa Menezes] satisfazer o que lhe foi ordenado acerca da r carta do capitão-
mor de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, de 29 de Maio de 1757, informando do necessário para 
melhorar a guarnição de Cacheu e das despesas que indispensavelmente se deviam fazer.  
Obs.: ver AHU- CARTm- 049- D. 154 a 157; anexo: carta, lembrete, provisão, provisão (cópia) e aviso. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 31, 25 e 25 C. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 762.  
 

 

763  [post. 1758] 
MAPA do comércio que a Companhia do Grão-Pará e Maranhão realizou entre Lisboa e as praças de Bissau 
e Cacheu e das letras que os respetivos administradores da Companhia vinham sacando sobre a dita 
Companhia, em virtude do decreto de D. José I de Outubro de 1758. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 22-A. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 763.  
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764  1759, Maio, 2, Bissau 
CARTA de frei Manuel de Paços, ao capitão-mor da praça de Cacheu, Francisco Roque Souto Maior, sobre 
as dificuldades que teve para fretar a lancha do capitão Mateus de Sousa, [para ir a Cacheu levar notícias]; 
dando conta da presença de uma embarcação de uma Companhia francesa em Bissau pedindo mantimentos 
ao rei local, adiantando que os franceses questionaram os motivos pelos quais o rei de Portugal levantou 
fortaleza em Bissau e se a ilha de Bolama também pertencia ao monarca português; enfatizando que apesar 
do seu estado de saúde continuaria remetendo os papéis que chegassem da Serra Leoa; e informando da 
insolência do gentio que estava levantado.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 32. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 764. 
 

 

765  1759, Setembro, 26, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José I] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor da praça de Cacheu, sendo candidatos Manuel António da Guerra e José Alvares Vieira. 
Anexo: lembrete, parecer e requerimento. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 34 e 33. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 765.  
 

 

766  1759, Outubro, 15, Cacheu  
CARTA do capitão-mor interino da praça de Cacheu, Duarte José Rodrigues, ao rei [D. José I] sobre o 
capitão-mor Manuel Pires Correia ter-lhe passado o governo de Cacheu pouco antes de falecer, e que 
signatário convocara o povo na presença do presidente do hospício de Cacheu, frei Manuel de Bera, para 
que o confirmassem no cargo.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 35. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 766.  
 

 

767  1760, Maio, 2, Cacheu  
CARTA do capitão-mor interino da praça de Cacheu, Duarte José Rodrigues, ao rei [D. José I] informando em 
resposta à ordem régia, de 18 de Abril de 1758, acerca do pagamento que seria feito ao oficial pedreiro 
António Rodrigues respeitando aos seus serviços na Guiné, expondo que o oficial pedreiro residiu na ilha de 
Bissau, e que não constava que tivesse alguma verba para receber à conta dos jornais na praça de Cacheu. 
Anexo: informação. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 36. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 767.  
 

 

768  1760, Agosto, 25, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José I] sobre carta do falecido capitão-mor da praça de 
Cacheu, de 26 de Junho de 1757, [dando conta dos atritos que teve com o capitão-mor de Bissau, Nicolau de 
Pina Araújo, que desrespeitou ordens relativas à povoação de Geba dadas pela Provedoria dos ausentes, e 
interferiu nos provimentos dos capitães cabos das povoações de Fã e Geba, colocando em causa a 
autoridade dos capitães-mores de Cacheu], e solicitando que fosse determinado se Fã e Geba ficariam sob a 
jurisdição da praça de Cacheu ou de Bissau.  
Anexo: lembrete, carta (cópia) e ofício (cópia). 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 37 e 25 –A-B; e cx. 7, doc. 84 -A. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 768.  
 

 

769  [ant. 1760, Agosto, 27] 
REQUERIMENTO do síndico e mais religiosos missionários do hospício de Nossa Senhora da Conceição da 
praça de Cacheu, ao rei [D. José I] solicitando receber uma quantia de esmola que o monarca lhes fez 
mercê, para ajudar na reedificação do hospício.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 38. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 769.  
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770  1760, Dezembro, 3, [Lisboa]  
DECRETO do rei D. José I nomeando Filipe José Souto Matos para o posto de capitão-mor da praça de 
Cacheu, por tempo de três anos. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 39. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 770.  
 

 

771  1761, Novembro, 2, [Lisboa]  
DECRETO do rei D. José I nomeando António Fernandes Lopes Godinho Sanches para o posto de capitão-
mor da praça de Bissau, em satisfação aos seus serviços. 
Anexo: bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 40. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 771.  
 

 

772  [ant. 1762] 
OFÍCIO acerca da licença dada pelo rei de Espanha a José de Oliveira Pedroso para levar para Buenos Aires 
ou para a província da Prata uma quantidade de escravos oriundos da costa da Guiné. 
AHU-Guiné, cx. 25, doc. 10. 
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 772. 
 

 

773  1763, Maio, 15, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Filipe José Souto Matos, ao rei [D. José I] sobre a situação da 
praça de Cacheu, que se achava sem guarnição, com as fortalezas incapazes; o rendimento da alfândega 
era muito fraco, em virtude dos avultados gastos, despesas com os soldados, filhos da folha eclesiásticos e 
seculares, com a gente de guerra, fortalezas e ainda gastos com os reis gentios; da falta de segurança 
daquela praça; e acerca dos bens do falecido capitão-mor de Bissau, Nicolau de Pina Araújo. 
Anexo: lembrete. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 41.  
AHU_CU_049, Cx. 8, D. 773.  
 

 

774  1765, Janeiro, 24, Bissau 
CARTA do [sargento-mor engenheiro], Manuel Germano da Mata, ao rei [D. José I] informando que chegou a 
Bissau, após escala em Cabo Verde, tendo convocado o padre do hospício de Bissau, frei Fernando Vinhais, 
para que o informasse do estado da terra; afirmando ter esperado a bordo da nau o consentimento do rei de 
Bissau para construção da fortaleza, tendo-a recebido através do fidalgo Taca, que viera na qualidade de 
emissário; sobre a saída das embarcações daquele porto; acerca da chegada de marinhos e soldados para 
auxiliarem na construção da fortaleza, juntamente com os homens vindos de Cabo Verde, a gente preta e os 
degredados; referindo a chegada do capitão-mor de Cacheu o capitão cabo Sebastião da Cunha Souto 
Maior; comunicando que recebendo uma quantia de degredados na corveta Nossa Senhora da Esperança e 
iate São Joaquim enviados pelo Bispo de Cabo Verde, na companhia de alguns homens; dando conta do 
levantamento de alguns soldados de Cabo Verde contra o alferes Torrezão e de uma revolta dos gentios da 
ilha de Bissau com a intenção de matarem os brancos, tendo ordenado que João da Costa Ataíde ficasse de 
sentinela numa casa do rei de Bissau; sobre a planta da fortaleza; solicitando determinações acerca dos 
criminosos enviados de Cabo Verde e se era de direito pagar e dar comedorias aos trabalhadores na época 
das águas quando interrompiam o trabalho; acerca da falta de dinheiro para fazer os pagamentos, em virtude 
da Companhia do Pará e Maranhão ter mandado verbas insuficientes.  
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 42; cx. 25, doc. 36. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 774.  
 

 

775  1765, Abril, 20, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Filipe José Souto Matos, ao rei [D. José I] sobre uma ordem 
régia determinando que levantasse o sequestro dos bens do falecido capitão-mor de Bissau, Nicolau de Pina 
Araújo, e fossem entregues à sua herdeira; e informando que se achava incapaz de governar aquela praça, 
em virtude das moléstias que sofria e por estar surdo, desta forma solicitava que fosse nomeado seu 
sucessor. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 43. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 775.  
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776  [ant. 1765, Julho, 23] 
REQUERIMENTO de Joaquim Baptistado Conselho Ultramarino ao rei [D. José I] solicitando patente de 
confirmação do posto de alfares tenente da praça de Cacheu, por tempo de três anos, dado que tinha sido 
provido ao dito posto pelo governador das ilhas de Cabo Verde. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 44. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 776.  
 

 

777  [post. 1765, Setembro] 
RELAÇÃO dos cabouqueiros que se achavam nas cadeias da Corte e os condenados à calceta que podiam 
ser enviados para servir na fortaleza de Bissau. 
Anexo: escritos e relações.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 45. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 777.  
 

 

778  [ant. 1765, Dezembro, 20] 
REQUERIMENTO de Pedro da Costa Alvarenga ao rei [D. José I] solicitando que o seu requerimento, no 
qual se candidatou ao posto de capitão-mor da praça de Cacheu, fosse consultando juntamente com os 
outros para oposição ao dito cargo, sem embargo dos papéis terem dado entrada fora do prazo, em virtude 
da morte do seu procurador, entre outros contratempos.  
Anexo: requerimento e informação. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 47. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 778.  
 

 

779  1766, Janeiro, 14, Bissau 
OFÍCIO do comandante e capitão-de-mar-e-guerra, D. frei Luís [Caetano] de Castro [de Vasconcelos], ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado], relatando a sua 
expedição para Bissau, no seguimento da viagem que fez num comboio de sete embarcações, sendo duas 
destinadas a Marzagão e cinco para a ilha de Santiago, referindo o avistamento das ilhas de Sal, Boa Vista e 
Maio, tendo dado fundo na vila da Praia, ilha de Santiago, reiterando que dali partiram com mantimentos para 
Bissau, onde foram recebidos com salvas pelos navios franceses e ingleses; queixando-se que em Bissau o 
navio Cabo deu salvas e enviado um escaler a terra, tendo mandado o capitão tenente João da Costa 
averiguar a situação, o que levou a prisão do capitão que deu as salvas; salientando padres [de Bissau], 
inclusive frei Manuel de Vinhais insistiram junto do rei de Bissau para que autorizasse o desembarque de 
uma quantidade de homens; sobre as obras da fortaleza, e o levantamento e a indisciplina dos homens, 
tendo sempre presente os episódios de doença, de que ele também fora vítima; informando que o 
destinatário fora mal informado acerca do trabalho dos negros oriundos de Cabo Verde, advertindo que eram 
maus trabalhadores; e solicitando determinação sobre quem deveria ficar com o governo da fortaleza, dado 
que não consentia que a dita fortaleza ficasse na posse do capitão-mor de Bissau, aconselhando que 
Sebastião da Cunha, homem rico e destemido, continuasse a governar a fortaleza.  
Obs.: Luís caetano de Castro de Vasconcelos era cavaleiro religioso da sagrada ordem de São João de 
Jerusalém do hospital de Malta, fidalgo da Casa Real e capitão tenente de armadas; anexo: certidão, mapas 
e relações. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 48, 46 e 51; cx. 25, doc. 27.  
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 779. 
 

 

780  1766, Janeiro, 17, Bissau 
OFÍCIO de frei Manuel de Vinhais Sarmento [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier 
de Mendonça Furtado], informando dos seus serviços na expedição de Bissau [comandado por D. Luís 
Caetano de Castro de Vasconcelos], que integrou na ilha de Santiago, tendo embarcado na galera Nossa 
Senhora do Cabo, em companhia da fragata Nossa Senhora da Penha, e dos mais, em direção a Bissau. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 49. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 780.  
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781  1766, Janeiro, 18, Bissau 
OFÍCIO do comandante Luís [Caetano] de Castro, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Francisco 
Xavier de Mendonça Furtado], remetendo cartas inclusas [de Bonifácio José Tomás e João da Costa de 
Ataíde]; acerca dos materiais e ferramentas necessárias para o adiantamento da obra da fortaleza; e ainda 
acerca do elevado número de doentes [entre os trabalhadores da obra da fortaleza]. 
Anexo: cartas. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 50. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 781.  
 

 

782  1766, Janeiro, 24, Bissau 
OFÍCIO do [sargento-mor engenheiro], Manuel Germano da Mata, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre as recomendações que lhe tinham sido feitas 
relativas às ilhas de Cabo Verde e Guiné. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 51. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 782.  
 

 

783  1766, Abril, 6, Bissau 
OFÍCIO do [sargento-mor engenheiro], Manuel Germano da Mata, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre os navios que chegariam em Bissau para integrar a 
expedição; dando conta que chegou naquela praça em Dezembro de 1765, e da agressão sofrida por alguns 
marinheiros da expedição após terem saído dos limites à procura de palha para as camas dos doentes, 
reiterando que averiguou a situação e castigou os negros agressores, parentes de três régulos, com a ajuda 
do capitão tenente João da Costa e Ataíde, o capitão cabo Sebastião da Cunha e do seu primo cabo Carlos 
de Carvalho; informando que as muralhas estavam finalizadas, e do bom serviço do comandante da fragata 
de guerra [Luís Caetano de Castro de Vasconcelos] na obra da dita fortaleza, dos ferimentos sofridos pelo 
sargento-mor engenheiro, do elevado número de mortes, a falta de botica e mantimentos; dando conta que o 
padre presidente do hospício de Bissau e alguns oficiais estavam a trabalhar na reestruturação do edifício do 
hospício que estava em ruinas; expondo que para aquela expedição foram 12 oficiais de Cabo Verde que 
regiam as companhias, e muitos criminosos condenados; e sobre a despesa feita com o rei de Bissau e outro 
régulo seu valido.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 52. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 783.  
 

 

784  1766, Maio, 11, Bissau 
OFÍCIO do [sargento-mor engenheiro], Manuel Germano da Mata, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre ter pedido ao capitão-mor da vila da Praia, José 
Évora, para que encomendasse dois jumentos, e ter encarregado frei Manuel de Vinhais de arranjar as 
galinhas do mato junto do guardião do convento de Cabo Verde; informando que a devassa tirara na ilha do 
fogo pelo ouvidor-geral de Cabo Verde, João Gomes Ferreira, fora considerada nula, em virtude do ouvidor 
ter assistido na casa do capitão sargento-mor daquela ilha, noivo da filha de Pedro Fernandes Alfange, uma 
das partes, da mesma forma que o escrivão da correição, Apolinário José, ficara hospedado na casa do 
vigário e seu irmão José Cláudio, outra parte do litígio, além de que Apolinário José ter ido degredado para a 
ilha do Fogo, e feito escrivão pelo ouvidor, sem embargo de nenhum degredado por sentença não poder 
exercer tais ofícios; dando conta que os pretos de Cabo Verde não queriam trabalhar, desta forma era 
necessário irem duas ou três Companhias de gente paga em uma nau de guerra.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 53. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 784.  
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785  1766, Maio, 11, Bissau 
OFÍCIO [do sargento-mor engenheiro] Manuel Germano da Mata, ao provedor e deputados [da Companhia 
de Grão-Pará e Maranhão], sobre a execução de umas ordens de 29 de Março [de 1766], mencionando o 
alívio que sentiu com a chegada dos mantimentos para a subsistência da gente da expedição e do dinheiro 
para os pagamentos pelo bergantim São Marçal; informando que mandou o iate São Joaquim e a corveta 
Nossa Senhora da Esperança para as ilhas de Cabo Verde buscar os mantimentos e dinheiro; acerca de ter 
sido informando pelo fiel da Companhia Feliciano António que a falta de mantimentos fez com que os 
homens da expedição ameaçaram fazer um levantamento para roubarem a casa da Companhia e unirem-se 
ao gentio, tendo participado o facto ao comandante da fragata Nossa Senhora da Penha de França frei Luís 
[Caetano] de Castro [de Vasconcelos]; acerca do andamento dos trabalhos em Bissau e sobre o pedido de 
descanso feito pelo soldado da companhia do capitão Manuel de Brito que despontou numa série de 
acontecimentos que levou a uma pequena rebelião que terminou com a intervenção de frei Manuel de 
Vinhais; acerca da compra de mantimentos pelos administradores da Companhia; dando conta que 
Sebastião da Cunha [Souto Maior] estava na posse do governo da fortaleza, referindo que o engenheiro 
António Carlos [Andreis] chegou naquela praça sem patente, sem soldo definido e encontrava-se doente; 
sobre se ter determinado quais os oficiais que deveriam ficar em Bissau para evitar gastos, tendo sido 
escolhido o capitão de infantaria Luís da Silva Cardoso entre outros e uma companhia composta por alguns 
homens; pedindo reparos das peças [de artilharia] e informando que os pretos de Cabo Verde eram 
propensos ao trabalho; solicitando a ida de uma companhia de gente paga para concluir a obra da fortaleza; 
e ainda sobre a chegada naquela praça de seis moradores brancos da praça de Geba que estavam em fuga.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 54. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 785.  
 
 

 

786  1766, Maio, 11, Bissau 
OFÍCIO [do sargento-mor engenheiro] Manuel Germano da Matado Conselho Ultramarino ao rei [D. José I] 
sobre a falta de dinheiro e mantimentos na expedição de Bissau, dado que acabaram os mantimentos vindos 
da ilha de Santiago, informando que mandou o iate São Joaquim e a corveta Nossa Senhora da Esperança 
para a ilha de Santiago avisar ao governador e capitão-general de Cabo Verde e ao administrador da 
Companhia do Grão-Pará e Maranhão da situação de carência vivida em Bissau e solicitando mantimentos e 
dinheiro para pagar os pretos de Cabo Verde, que revindicavam pagamento em dinheiro tal como receberam 
os marinheiros e soldados da nau de guerra; expondo o incidente que tiveram com os pretos por estes não 
quererem trabalhar sem receber pagamento em dinheiro não obstando terem uma boa dieta alimentar, 
advertindo que o episódio foi amenizado pela presença do padre frei Pedro de Valongo e com a promessa de 
que seriam pagos; queixando-se dos maus procedimentos dos trabalhadores pretos oriundos de Cabo Verde, 
que só trabalharam bem enquanto frei Luís [Caetano de Castro Vasconcelos] em respeito a guarnição da sua 
nau, e mencionando que uma revendição de um soldado da Companhia de Manuel de Brito, por mais tempo 
de descanso, despontou numa série de acontecimentos que levou a uma pequena rebelião; acusando a 
receção do pagamento e os mantimentos que constavam da relação inclusa; dando conta que remeteria na 
galera São Pedro uma quantidade de homens incapazes para trabalhar e alguns doentes na galera Nossa 
Senhora da Esperança, e que pediu ao administrador de Cacheu que convocasse os moradores para 
trabalharem em Bissau; informando da chegada em Bissau de seis moradores de Geba em fuga por terem 
sido ameaçados de mortes em Geba, povoação de onde era proveniente a maior dos cativos, cera, marfim e 
algum ouro, referindo que o capitão cabo daquela praça recebia uma porção de todos os navios que para lá 
iam carregados de sal ou de carne de cavalo-marinho; informando que ouvidor das ilhas de Cabo Verde, 
João Gomes Ferreira desrespeitou uma lei do tempo de D. Pedro II proibindo que degredados sentenciados 
exercessem ofícios, ao colocar Apolinário José, degredado na ilha do Fogo, para servir no ofício de escrivão 
da correição quando foi a dita ilha averiguar a queixa que o signatário fez contra o vigário Inácio Mendes 
Rosado e alguns dos seus aliados; e dando conta que pediria mais homens ao governador e capitão-general 
de Cabo Verde. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 55. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 786. 
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787  1766, Maio, 12, Bissau 
OFÍCIO de frei Manuel de Vinhais Sarmento [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier 
de Mendonça Furtado, informando que frei Luís [Caetano] de Castro [de Vasconcelos] se ausentou de 
Bissau, mas continuaram erguendo os murros e a tabanca; informando que o sargento-mor engenheiro 
responsável pela obra do hospício de Bissau encontrar-se prostrado numa cama por causa de uma pancada 
infligida por um marinheiro da fragata; relatando um episódio ocorrido com um soldado [da Companhia de 
Manuel de Brito] que queixou-se do excesso de trabalho em excesso, e da tomada de posse de Sebastião da 
Cunha Souto Maior na praça [de Cacheu]; sobre os oficiais de Cabo Verde que integravam a expedição de 
Bissau terem pedido melhores condições de trabalho e soldo devido, bem como as honras que lhes eram 
devidas; dando conta dos homens doentes e incapazes que seguiriam para Cabo Verde; e solicitando 
amparo régio para construírem um novo hospício naquela praça.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 56. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 787.  
 

 

788  1766, Maio, 13, Bissau 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Sebastião da Cunha Souto Maior, ao rei [D. José I] 
agradecendo a sua nomeação; informando que pela Secretaria de Estado [da Marinha e Ultramar] tinha dado 
conta do estabelecimento da fortaleza, do que continha, e acerca do que faltava.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 57. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 788.  
 

 

789  1766, Maio, 13, Bissau 
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Sebastião da Cunha Souto Maior, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre uma ordem régia determinando que 
acertasse com o capitão-de-mar-e-guerra, Luís Caetano de Castro [de Vasconcelos], e com o sargento-mor 
engenheiro, Manuel Germano da Mata, o que se devia praticar para a segurança da fortaleza, contudo 
informando que recebeu a dita ordem o capitão-de-mar-e-guerra já se tirada retido para a Corte, e o 
sargento-mor engenheiro encontrava-se muito doente; informando da delicada situação vivida em Bissau, em 
virtude dos soldados estarem desalojados desde Janeiro e de um princípio de levantamento protagonizado 
pelos pretos de Cabo Verde; dando conta da existência na ilha [de Bissau] de um preto capitão-mor por 
patente régia, que assistia perto daquela praça, e junto dele estavam alguns cristãos; expondo que para a 
segurança daquela praça iria escolher algumas pessoas de confiança e participaria na renumeração do seu 
trabalho, e opondo-se a nomeação de Augusto de Souto e Matos para o posto de sargento-mor da praça de 
Bissau feita pelo governador das ilhas de Cabo Verde, [Bartolomeu de Sousa e Brito Trigo], por ser de pouca 
idade e inexperiente, e propondo para o seu lugar Bernardino António Álvares de Andrade, filho do ex-
sargento-mor Sebastião Alves de Andrada; informando que o ajudante Luís da Silva Cardoso foi para aquela 
praça nomeado capitão pelo mesmo governador e capitão-general de Cabo Verde, e que achava António 
Rodrigues Mocambo capaz de servir no posto de ajudante da praça; e expondo que a fortaleza de Bissau era 
um quadro de pequena fortificação, guarnecido pelo lado que faz frente ao mar, com dois baluartes, e pelo 
lado da terra havia um único baluarte no meio da cortina, entre outros aspetos da fortaleza.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 57. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 789.  
 

 

790  1766, Maio, 13, Bissau 
OFÍCIO do [capitão-mor] António Fernandes Lopes Godinho Sanchas, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre a notícia que teve pela Companhia de Grão-Pará e 
Maranhão de que estava entre os que concorriam para liderar a obra da fortaleza de Bissau.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 58. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 790.  
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791  1766, Maio, 13, Bissau 
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Sebastião da Cunha Souto Maior, ao provedor e deputados [da 
Companhia do Grão-Pará e Maranhão], sobre a fortaleza de Bissau, enfatizando o estado em que ficou a 
obra depois da saída da nau [de guerra comandada por Luís Caetano de Castro de Vasconcelos], estando 
atrasada a fixação de dois baluartes dado a grande mortalidade das gentes e aproximação da época das 
águas; dando conta que estava a assistir naquela praça por ordem do sargento-mor engenheiro, [Manuel 
Germano da Mata]; remetendo relação dos apetrechos necessários para a conclusa da obra da fortaleza 
expedida pelo capitão engenheiro António Carlos [Andreis], pelo impedimento do sargento-mor engenheiro 
Manuel Germano da Mata. 
Anexo: relações. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 59. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 791.  
 

 

792  1766, Maio, 13, Bissau 
OFÍCIO de João da Costa e Bonifácio José Lamas, ao provedor e mais deputados [da Companhia do Grão-
Pará e Maranhão], dando conta do cumprimento das ordens contidas na carta de 29 de Março [de 1766] e de 
outras enviadas ao sargento-mor engenheiro Manuel Germano da Mata; dando conta que enviaria pela 
galera São Pedro, de que era capitão Manuel José dos Santos, alguns homens incapazes e doentes para a 
ilha de Santiago; informando que recebeu pela corveta Nossa Senhora da Esperança e pelo iate São 
Joaquim um carregamento de mantimentos; sobre os desaforeis cometidos pela gente de Cabo Verde; dando 
conta que o capitão engenheiro António Carlos Andreis Pais estava a exercer por impedimento de sargento-
mor engenheiro Manuel Germano da Mata, e de um levantamento protagonizado por um preto chamado 
Pedro Varela; acerca da pretensão de se despachar o bergantim São Marçal com os escravos que havia 
naquela praça com destino a São Luís do Maranhão; pela escuma Nossa Senhora do Rosário se expediram 
ordens para um porto vizinho pedindo arroz, em virtude da falta de mantimentos em Bissau; solicitando 
mantimentos da Corte; acerca da construção de uns armazéns; sobre a conta dos gastos feitos pela fragata 
de guerra e pelo navio São Pedro; acerca de uma botica que ficou na fragata de Guerra e uns botins que 
serviriam de amostra; sobre um outro levantamento ocorrido em Geba envolvendo o capitão-mor António 
Fernandes Lopes Godinho Sanches, e tendo tido a intervenção de um sargento-mor de Bissau nomeado pelo 
governador e capitão-general de Cabo Verde e sobrinho do capitão-mor de Cacheu, que prometeu retaliação 
aos gentios de Geba; e acera da eleição de Sebastião da Cunha Souto Maior para capitão-mor de Cacheu. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 60. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 792.  
 

 

793  1766, Maio, 19, [Bissau] 
OFÍCIO [do tenente] Bernardino António Álvares de Andrade, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 
Francisco Xavier de Mendonça Furtado], queixando-se das atitudes do sargento-mor engenheiro, Manuel 
Germano da Mata e da sua pretensão em tornar-se rei de Bissau, reiterando que passou a pagar os soldos e 
ordenados com a pataca castelhana e se negado a fornecer mantimentos ao hospital de Bissau, 
mencionando que João da Costa e Ataíde por diversas vezes socorreu o hospital com galinhas e vacas para 
ajudar os doentes e enfatizando o mau tratamento que o dito sargento-mor dava aos soldados.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 10. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 793.  
 

 

794  1766, Maio, Bissau 
OFÍCIO de frei Manuel de Vinhais, ao provedor e mais deputados da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, 
sobre uma carta, de 9 de Outubro de 1765, dirigida ao padre presidente do hospício de Bissau; expondo que 
conhecia bem a situação de Bissau, e enaltecendo os benefícios da expedição de Bissau; dando conta da 
dinâmica do trabalho no âmbito da expedição, as doenças que assolavam as gentes, e a obra da construção 
da fortaleza; e informando que o hospício estava em ruína, sendo que ele e seus companheiros assistiam 
numa barraca de palha, se servindo apenas da igreja, que por necessidade estava a servir de armazém para 
[guardar] o sustento dos soldados; e sobre tudo o que faltava para o termino da obra da fortaleza de Bissau, 
que seria concluída com uma avultada despesa. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 61. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 794.  
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795  1766, Junho, 22, Bissau 
OFÍCIO do capitão de infantaria com exercício de engenheiro, António Carlos Andreis, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, acerca de ser tido remetido de Cabo 
Verde para trabalhar na construção da fortaleza de São José na ilha de Bissau; dando conta do andamento 
das obras da fortaleza no seguimento do projeto do sargento-mor Manuel Germano da Mata; remetendo três 
plantas: a primeira do projeto do sargento-mor Manuel Germano da Mata, a segunda de um projeto que o 
signatário queria apresentar, a terceira acerca de uma outra forma de disposição e arruamento interior e ilhas 
de casas; descrevendo detalhadamente todas as plantas que remetia. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 63. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 795.  
 

 

796  1766, Julho, 18, Bissau 
OFÍCIO do [capitão-mor] António Fernandes Godinho Sanches, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, dando conta que a sua chalupa tinha sido enviada pelo 
governador da fortaleza [de São José de Bissau] para dar aviso do desabamento de parte da fortaleza pela 
abundancia da chuva, reiterando que a dita fortaleza tinha guarnição suficiente para defende-la dos gentios.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 64. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 796.  
 

 

797  1766, Agosto, 5, Bissau 
OFÍCIO do [capitão-mor da praça de Bissau] Sebastião da Cunha de Souto Maior, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre o estado da fortaleza, da necessitava 
de apetrechos de guerra, de guarnição, e de tudo mais que era conveniente para a sua conservação; 
informando que o seu estado estava agravando-se com a época das águas e estando em ruínas por não ter 
sido revestida com pedra e cal, contudo por várias vezes o sargento-mor engenheiro Manuel Germano da 
Mata afirmou ser desnecessário fazer tal revestimento; acerca da rebeldia dos soldados de Cabo Verde; 
sobre a renovação do projeto da fortaleza feita pelo capitão António Carlos Andreis, que se achava à frente 
da inspeção, direção e execução da obra; dando conta que ainda não havia um corpo de guarda principal, 
por isso a companhia [de infantaria] ia quase que diariamente guarnecer aquela fortaleza fazendo patrulhas, 
rondas e sentinelas; e comunicando o falecimento do rei de Bissau e a sucessão naquela sociedade por via 
matrilinear.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 64. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 797.  
 

 

798  1766, Agosto, 6, Lisboa 
OFÍCIO de [intendente geral da Marinha], Carlos António da Silva Franco, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, informando que visitou o navio São Pedro, de 
que era capitão Manuel José dos Santos, vindo da Guiné e Cabo Verde. 
Anexo: informação. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 65. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 798.  
 

 

799  1766, Agosto, 9, [Lisboa] 
OFÍCIO do [intendente dos armazéns da Guiné, Índia e Armadas], José Joaquim de Larre, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, acerca do requerimento de Teresa 
Josefa, viúva do guardião das naus de guerra Manuel dos Santos Estrela solicitando pensão de alimentos 
para ela e para uma filha menor, em virtude dos seu marido ter sido morto pelo gentio de Bissau. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 66. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 799.  
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800  1766, Setembro, 26, Lisboa  
OFÍCIO do sargento-mor engenheiro, Manuel Germano da Mata, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, expondo o seu empenho na construção da fortaleza de 
Bissau; sobre a sua chegada na ilha de Santiago para integrar a expedição que partiu para Bissau com o 
intuito de construir a fortaleza, da qual dava conta do andamento da obra, dos problemas que vinham 
experimentando, do pagamento dos homens e os avanços e recuos daquela empreitada; informando da 
situação que levou à prisão do tenente João da Costa de Ataíde; referindo os primeiros contactos que os 
membros da expedição tiveram com o rei de Bissau numa tentativa do régulo permitir a construção da 
fortaleza e o estabelecimento de Portugal naquela praça; remetendo cartas que recebeu dos administradores 
da Companhia de Grão-Pará e Maranhão João da Costa e Bonifácio José Lamas, de quem tinha queixas; 
comunicando que alguns marinheiros da expedição foram agredidos mata a dentro, quando foram procurar 
palha para as camas dos doentes; dando conta do levantamento dos pretos.  
Anexo: ofício, aviso e folha de pagamento.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 67 e 62. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 800.  
 

 

801  1766, Novembro, 6, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. José I fazendo mercê a Bernardino de Azevedo Coutinho do posto de capitão-mor de 
Cacheu, por tempo de três anos.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 68. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 801.  
 

 

802  1766, Novembro, 12, [Lisboa] 
CARTA (cópia) [dos provedores e deputados da Companhia do Grão-Pará e Maranhão], ao governador da 
fortaleza de Bissau, Sebastião da Cunha Souto Maior, enaltecendo o trabalho e contributo que vinha dando 
para o estabelecimento de Portugal em Bissau; acerca das ordens enviadas aos administradores [da 
Companhia] em Cabo Verde; acerca do envio de mantimentos de Cabo Verde; colocando aos cuidados do 
dito governador a defesa da fortaleza de Bissau e acerca notícia da ruína de um pedaço daquela fortaleza; 
informando que o monarca não aprovou a planta feita por António Carlos Andreis, tendo ordenando que 
continuassem a seguir o projeto delineado e principiado pelo sargento-mor engenheiro Manuel Germano da 
Mata; sobre a destituição dos administradores daquela companhia, em virtude de uma denúncia de Souto 
Maior, sendo substituídos por António Fernandes da Silva e Joaquim Vieira Fernandes; aconselhando um 
bom relacionamento com António Fernandes Lopes [Godinho Sanches] a quem o monarca fez mercê da 
patente de tenente-coronel e capitão-mor; determinando que evitasse gastos desnecessários, proibindo-o de 
dar salvas, excetuando os dias do corpo de Deus, São José e o aniversário de Sua Majestade; e alertando 
que em relação a desavença ocorrida entre o capitão Manuel da Cunha Bettencourt e seu piloto apenas os 
conservadores daquela Companhia poderiam tomar conhecimento e sentenciar conforme o direito.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 64. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 802.  
 

 

803  [ca. 1766] 
OFÍCIO do sargento-mor engenheiro, Manuel Germano da Mata, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, dando conta que estava doente, em virtude de ter sofrido 
um ataque de um marinho da nau de guerra Santa Maria; informando que de Cabo Verde embarcou com 
brevidade para Bissau, e não consegui tratar das encomendas, contudo o guardião do convento de São 
Francisco encarregou-se de tratar das galinhas [de mato] e o capitão da vila da Praia mandou buscar os 
jumentos na ilha de São Nicolau e seriam embarcados para Lisboa na primeira ocasião; dando conta da 
existência, na Guiné, de um animal quadrúpede semelhante ao jumento e da dificuldade de se apanhar os 
potros marinhos, todavia na próxima embarcação que saísse daquele porto enviaria alguns exemplares, bem 
como cera e pombos verdes. 
AHU-Guiné, cx. 25, doc. 34. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 803. 
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804  [post. 1766] 
OFÍCIO do [capitão engenheiro], António José de Santa Ana Carneiro, aos deputados da junta da 
administração da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, informando que Reinaldo Manuel [dos Santos] 
entregou-lhe uma planta da fortaleza de São José de Bissau, para que ser copiada com maior escala, 
mencionando que o tenente-coronel engenheiro Manuel Germano delineou a fortaleza e se achava 
encarregado de toda a sua inspeção, reiterando que a fortaleza achava-se com quarenta peças cavalgadas, 
dez em cada baluarte, entre outros pormenores da construção, e dos homens necessários para a sua 
guarnição.  
Obs.: ver AHU_CU_049, Cx. 9, D. 795. 
AHU-Guiné, cx. 25, doc. 54. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 804. 
 

 

805  [post. 1766] 
OFÍCIO do [capitão engenheiro], António José de Santa Ana Carneiro acerca do falecido senhor da Serra 
Leoa, António Lopes, um dos homens mais ricos e respeitados daquela região, reiterando que em vida fez 
doação dos seus domínios ao rei de Portugal, tendo sido posteriormente oferecido mais terras ao monarca 
português por parte dos régulos locais e dos herdeiros de José Lopes [Moura]; sobre informações da Serra 
Leoa dadas pelos religiosos padre frei Manuel de Vinhais Sarmento, frei Manuel de Tarja, padre Francisco 
José e por Mateus José, homem do conhecimento dos deputados da Companhia do Grão-Pará e Maranhão. 
AHU-Guiné, cx. 25, doc. 81. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 805. 
 

 

806  1767, Fevereiro, 14, Bissau 
OFÍCIO de João da Silva, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado, informando da sua viagem para Bissau, onde juntamente com o sargento-mor engenheiro Manuel 
Germano da Mata ajustou o desembarque de soldados e marinheiros naquela praça para trabalhar na obra 
da fortaleza, bem como muitos homens pretos da ilha de Santiago; acerca do estado da obra da dita 
fortaleza, tendo em conta a época das águas, e o perigo de desmontar a artilharia; sobre as doenças e a 
malignidade da terra.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 69. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 806. 
 

 

807  1767, Fevereiro, 16, Bissau 
OFÍCIO do capitão-mor António Fernandes Lopes Godinho Sanches, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, acerca da obra da fortaleza de Bissau, afirmando que 
faltaria com o das cumprimento as determinações do tenente-coronel Manuel Germano da Mata e do 
governador [da fortaleza] Sebastião da Cunha Souto Maior; solicitando a sua interceção para o deferimento 
de um requerimento; e sobre as relações do novo rei de Bissau com os cristãos. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 70. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 807. 
 

 

808  1767, Fevereiro, 16 – Abril, 26, Bissau 
OFÍCIOS do capitão-mor da praça de Cacheu, Sebastião da Cunha de Souto Maior, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sendo o primeiro sobre a ordem para que 
fizesse embarcar António Carlos Andreis para a ilha de Santiago; acerca de se ter dado princípio a obra da 
fortaleza, após a chegada dos navios naquele porto; dando conta que no tempo das águas mandou os seus 
escravos arrancar pedras, fazer madeiras e iniciar a construção de umas casas para a sua assistência; e 
ainda da execução das ordens expedidas pela junta da administração da Companhia de Grão-Pará e 
Maranhão; e o segundo, acerca da continuação da obra da fortaleza, informando que naquele ano ainda não 
se tinha propagando nenhuma doença perigosa, por isso se tinha conservado as gentes da exposição; 
remetendo os soldados Bernardino Dias e Pedro Varela presos por terem participado num levantamento no 
ano de 1766; solicitando ajuda no deferimento de um seu requerimento solicitando o hábito de Cristo; sobre 
ter o ex-governador e capitão-general de Cabo Verde, Bartolomeu de Sousa e Brito e Tigre ter requerido o 
embarque de Henrique Hácio, de nação francesa, para certas averiguações.  
Obs.: os ofícios estão no mesmo suporte e anexou-se ao processo uma outra carta de 17 de Fevereiro de 
1767 cujo teor é igual a primeira carta.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 71 e 73. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 808. 
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809  1767, Fevereiro, 17, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor engenheiro Manuel Germano da Mata, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, relatando a viagem que fez de Marzagão a Bissau, 
enfatizando que ao passaram pelo arquipélago de Cabo Verde deu execução a uma ordem para buscar 
jumentos na ilha da Boavista e que na ilha de Santiago tomaram uma quantidade homens, entre eles alguns 
degredados de Lisboa; informando que no porto de Bissau chegou uma embarcação da Companhia do Grão-
Pará e Maranhão, de que era capitão Mateus Francisco, que tinha ido à Serra Leoa comprar escravos com 
fazendas da dita Companhia; expondo os riscos da presença inglesa nos domínios portugueses na costa da 
Guiné, dado que os ingleses negociavam escravos, marfim e campeche, penetrando nos sertões construindo 
casas fortes e estabelecendo casas de Companhia com artilharia; dando conta que a igreja do hospício dos 
capuchos da piedade estava em ruína, que tinha dado acabamento as casas feitas no tempo do capitão-mor 
Sebastião da Cunha Souto Maior e do andamento da obra da fortaleza. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 71. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 809. 
 
 

 

810  [post. 1767, Fevereiro] 
EXTRATO de cartas do sargento-mor engenheiro Manuel Germano da Mata, do capitão-mor da praça de 
Cacheu, Sebastião da Cunha Souto Maior, de João da Silva, e do capitão-mor António Fernandes Lopes 
Godinho, dirigidas ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, 
sobre assuntos relacionados com a praça de Bissau, uma encomenda de jumentos da ilha da Boavista, a ida 
de uma embarcação da Companhia do Grão-Pará e Maranhão comprar escravos na Serra Leoa, e acerca do 
andamento da obra da fortaleza de [São José de Bissau].  
Obs. Ver AHU_CU_049, Cx. 9, D. 809 e 807.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 72. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 810. 
 

 

811  [ant. 1769, Janeiro, 27] 
REQUERIMENTO do nomeado capitão-mor da praça de Cacheu, João Luís Ferreira de Mendonça Lobo, ao 
rei [D. José I] solicitando carta patente na forma de estilo. 
Anexo: carta patente. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 75. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 811. 
 

 

812  1769, Abril, 1, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor engenheiro, Manuel Germano da Mata, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], Francisco Xavier de Mendonça Furtado, sobre os progressos da obra da fortaleza de Bissau; 
informando que o administrador da Companhia [do Grão-Pará e Maranhão] não forneceu os mantimentos e 
pagamentos dos soldados e dos problemas que teve com os administradores da Companhia João da Costa e 
Bonifácio José Lamas; comunicando a chegada de um novo administrador da Companhia chamado António 
Fernandes Silva; acerca da controvérsia suscitada pela forma com que os administradores da Companhia 
faziam o pagamento dos soldados e oficiais, pagando-os com fazendas pelo preço praticado na ilha de 
Santiago; dando conta que no decurso daquele ano daria por terminado a obra da fortaleza.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 76. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 812. 
 

 

813  1769, Abril, 6, Bissau 
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Bissau, Cristóvão Fernandes Lopes Godinho Sanches, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado], dando conta da sua chegada 
naquela praça em 8 de Dezembro [de 1768], tendo ido de seguida para Geba tomar a bençoa do seu pai 
[António Fernandes Lopes Godinho Sanches], que veio a falecer em Janeiro de 1769; e informando que a 
fortaleza de Bissau achava-se por acabar e queria ocupar-se daquela obra. 
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 77. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 813.  
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814  1769, Junho, 3, Bissau 
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Sebastião da Cunha de Souto Maior, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça Furtado], dando conta que recebeu uma carta do 
provedor e deputados da Companhia geral do Grão-Pará e Maranhão determinando, por ordem régia, o 
tenente-coronel Manuel Germano da Mata fosse informasse a dita Junta da Companhia dos progressos da 
obra da fortaleza e entregasse toda a direção da obra ao signatário; informando que acertou com o capitão 
engenheiro António José de Santa Ana Carneiro a construção da casa da pólvora separada da cortina da 
fortaleza; acerca dos progressos da obra da fortaleza; sobre a possibilidade de se fazer cal de ostra em 
Cacheu para a obra da fortaleza de Bissau; pedindo que fosse nomeado seu sucessor; e ainda acerca dos 
soldados, capitães e alferes de companhia oriundos de Cabo Verde que trabalhavam na construção da 
fortaleza.  
AHU-Guiné, cx. 9, doc. 78. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 814. 
 

 

815  1770, Janeiro, 19, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, Bernardino de Azevedo Coutinho, ao rei [D. José I] remetendo 
cópia de três cartas régias dirigidas ao ex-capitão-mor de Cacheu, Manuel Pires [Correia], em observância à 
ordem régia ordenando que remetesse todas as ordens na qual se baseava as suas cartas; informando da 
dificuldade de averiguar as contas do falecido feitor da Fazenda Real, Manuel Rodrigues Pereira, dada a 
imprecisão dos lançamentos das receitas e despesas nos livros daquela Feitoria que sobrevieram ao 
incêndio; sobre não ter feito grandes reparos no que tocava a reedificação das obras da fortificação da praça 
com algumas exceções; dando conta que a casa forte estava em deplorável estado sem uma carreta ou 
reparos para a artilharia, sem palamenta alguma para laborar e advertindo não recebeu nenhum auxilio dos 
administradores da Companhia de Grão-Pará e Maranhão que embora tenha pedido auxílio aos para a 
reedificação da praça; informando que os presídios subordinados a Cacheu também achavam-se em 
péssimo estado, sendo cada um deles constituído por quatro baluartes sem nenhuma peça montada e que 
toda a guarnição da praça de Cacheu se baseava em doze soldados, um cabo, um sargento, um tambor e 
alguns deles incapazes de servir; expondo a falta de moradores dada a alta taxa de mortalidade, avisando 
que para além dele, apenas estava em Cacheu os administradores da Companhia, o padre vigário e um 
religioso do hospício; sobre a necessidade de livros [de registo] em branco para a Provedoria e uma botica; e 
acerca da quantia arrecadada pela Fazenda Real naquele ano. 
Anexo: cartas (cópia) e informação. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 1. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 815. 
 

 

816  [ant. 1770, Março, 30] 
REQUERIMENTO do soldado artilheiro degredado em Bissau, Luís Manuel Monteiro Salgado, ao rei [D. José 
I] solicitando ordens necessárias para regressar a Corte, em virtude de ter sido absolvido da pena de degredo 
que cumpria servindo no ofício de carpinteiro. 
Anexo: requerimento e auto de sentença.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 2. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 816. 
 

 

817  1770, Outubro, 12, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. José I nomeando José Vicente Pereira para o posto de capitão-mor da praça de Cacheu 
por tempo de três anos. 
Anexo: lembrete e bilhete. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 3. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 817.  
 

 

818  [ant. 1770, Novembro, 3] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão-mor da praça de Cacheu, José Vicente Pereira, ao rei [D. 
José I] solicitando provisão para receber o seu soldo desde o dia que embarcar para a Guiné, tal como 
recebeu o seu antecessor, Bernardo de Azevedo Coutinho.  
Anexo: requerimento.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 5 e 4. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 818. 
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819  [ant. 1770, Novembro, 29] 
REQUERIMENTO de António José Teixeira da Cruz ao rei [D. José I] solicitando confirmação da patente do 
posto de capitão de infantaria da praça de Cacheu, na qual fora provido pelo capitão-mor da praça de 
Cacheu.  
Anexo: carta e carta patente. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 6 e 8; cx. 9, doc. 79. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 819.  
 

 

820  1771, Janeiro, 11, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José I] sobre requerimento do capitão-mor da praça de 
Bissau, Cristóvão Fernandes Lopes Sanches Godinho, solicitando que fosse declarado o valor do soldo que 
venceria no dito posto e se lhe entregar a sua carta patente. 
Anexo: requerimento e carta. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 7 e cx. 9, doc. 74. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 820.  
 

 

821  1771, Maio, 15, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, José Vicente Pereira, ao rei [D. José I] dando conta que chegou 
na praça de Cacheu, em 4 de Fevereiro de 1771, tendo tomado posse daquele governo e passado revista a 
fortaleza e nos baluartes, constando que estavam em ruína e com falta de guarnição, reiterando que a 
tabanca que servia de muralha tinha caído, estando a praça vulnerável às invasões, sendo que as outras 
praças da Guiné estavam em igual estado; informando da necessidade de se fazer reparos e formar uma 
Companhia de cinquenta soldados; sobre a falta de moradores especialmente europeus e dando conta da 
receita e despesa daquela praça.  
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 9. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 821. 
 

 

822  1771, Outubro, 21, Lisboa 
DECLARAÇÃO passada pelo recém-nomeado administrador da Companhia do Grão-Pará e Maranhão na 
praça de Cacheu, Filipe Damásio de Aguiar, atestando necessitar de um barril de azeite para [a viagem à 
Guiné].  
Anexo: atestado.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 10. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 822. 
 

 

823  1772, Março, 6, Bissau  
CARTA PATENTE passada pelo governador da fortaleza de São José de Bissau, Sebastião da Cunha Souto 
de Souto Maior, provendo João Mendes Leitão, no posto de capitão cabo da povoação da Cubra, na Serra 
Leoa, que estava vago por falecimento de Clinio Jorge.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 11. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 823. 
 

 

824  1772, Junho, 16, Cacheu  
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, José Vicente Pereira, ao rei [D. José I] dando conta dos 
rendimentos, das despesas, e do acréscimo dos direitos reais em Cacheu.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 12. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 824. 
 

 

825  1772, Agosto, 12, Lisboa  
OFÍCIO do [auditor-geral da Marinha, desembargador] José Roberto Vidal da Gama ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], remetendo relação da carga da corveta São Francisco 
Xavier, de que era capitão Manuel da Silva Tomás, chegada de Cacheu, sendo que a correspondência 
trazida já tinha sido encaminhada para aquela Secretaria de Estado.  
Anexo: lista. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 13. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 825.  
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826  1773, Abril, 26, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, José Vicente Pereira, ao rei [D. José I] informando que durante 
o ano de 1772, enquanto estava numa diligência régia em Farim, teve a notícia da tomada de uma chalupa 
inglesa e outa francesa em Cacheu sem a sua autorização; remetendo duas certidões do escrivão da 
Fazenda Real, uma com o teor da resposta dada pelos administradores [da Companhia de Grão-Pará e 
Maranhão] acerca dos direitos reais sobre o produto das tomadas das ditas embarcações e uma outra sobre 
a entrega dos inventários da dita tomada e um termo de perguntas que fez ao oficial que ficou regendo 
aquela praça durante a sua ausência; dando conta da despesa da Fazenda Real, dos rendimentos relativos 
ao ano de 1772 e o acréscimo que ficou dos anos de 1770 e 1771. 
Anexo: termo de perguntas, certidões e mapa. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 15. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 826.  
 

 

827  1773, Maio, 20, Bissau 
REPRESENTAÇÃO dos moradores de Bissau e Geba ao rei [D. José I] queixando-se dos procedimentos do 
governador da fortaleza de São José de Bissau, [Sebastião da Cunha Souto Maior], acusando-o de impende-
los de ir fazer negócio nos Bijagós e de furtar os escravos e bens dos moradores, como era o caso de Rafael 
Gomes e Frutuoso Lopes; referindo que o dito governador e seu cunhado de atitudes incorretas.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 16. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 827.  
 

 

828  [post. 1773, Agosto, 17] 
OFÍCIO (cópia) do sargento-mor de infantaria com exercício de engenheiro, António Félix Ribeiro do Amaral, 
ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], acerca dos seus serviços em 
Bissau, dando conta da situação da praça e da construção da fortaleza, acusando os administradores do 
Grão-Pará e Maranhão, João da Costa e João António Pereira, e o governador da fortaleza, Sebastião da 
Cunha Souto Maior, do atraso da obra e denunciado várias situações abusivas.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 17. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 828.  
 

 

829  [ant. 1773, Novembro, 22] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de infantaria com exercício de engenheiro, António Félix Ribeiro do 
Amaral, ao rei [D. José I] solicitando que o ex-capitão-mor da praça de Cacheu, Bernardo de Azevedo 
Coutinho, passasse certidão na qual constasse que Maria da Graça, moradora na povoação de Ziguinchor, 
mandou de presente um escravo ao governador interino da fortaleza de Bissau, Sebastião da Cunha Souto 
Maior, para que este dispensasse da obra da dita fortaleza o seu sobrinho o soldado Gregório Correia, 
natural de Cabo Verde.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 19. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 829.  
 

 

830  1774, Junho, 18, Cacheu 
CARTA do capitão-mor da praça de Cacheu, José Vicente Pereira, ao rei [D. José I] respondendo uma ordem 
que recebeu pelo Conselho Ultramarino determinando que desse contas do seu triénio no governo daquela 
capitania; remetendo relações da receita e despesa da Fazenda Real entre os anos de 1771 e 1773, e ainda 
informando do levantamento dos moradores de Ziguinchor, que desrespeitaram as ordens régias auxiliando 
os estrangeiros que iam contrabandear naquela região. 
Anexo: informação e relação.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 23. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 830.  
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831  1774, Julho, 3, Bissau 
OFÍCIO [do capitão-mor da praça de Bissau], Sebastião da Cunha Souto Maior, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], informando que pelo navio da Companhia de Grão-Pará e 
Maranhão, de que era capitão António Chaves, mandou preso e com as culpas apuradas um administrador 
da dita Companhia chamado João da Costa e os mestres de embarcações Manuel Rodrigues, por alcunha o 
vinagre, e Agostinho Pinto Teixeira para serem entregues ao tribunal; remetendo uma carta escrita por João 
da Costa a bordo do navio onde seguia para o Reino, bem como um lobo pintado e uma corça, quatro gatos 
de algalia e quatro aves de esquipação chamados ganga.  
Anexo: carta e auto de devassa. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 40. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 831.  
 

 

832  1774, Agosto, 14, Cacheu 
CARTA do padre visitador de Cacheu, frei Manuel de Vinhais Sarmento, ao rei [D. José I] informando que 
comunicou aos administradores da Companhia do Grão-Pará e Maranhão que as cinco paróquias do distrito 
da Guiné encontravam-se sem armamentos, não obtendo resposta por parte dos ditos administradores; e 
ainda dando conta do estado de ruína que se achava a igreja matriz, mencionando que apenas a capela-mor 
conservava as paredes, sendo necessário uma avultada despesa para edificar o templo. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 41. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 832.  
 

 

833  1774, Novembro, 28, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. José I nomeando António Vaz de Araújo para o posto de comandante da praça de 
Cacheu, cujo posto exerceria com a patente de sargento-mor de infantaria. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 43. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 833.  
 

 

834  1774, Novembro, 28, [Lisboa] 
DECRETO do rei D. José I ordenando que o Conselho Ultramarino expedisse as patentes aos oficiais de 
infantaria declarados na relação inclusa, para servirem em Bissau. 
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 44. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 834. 
 

 

835  1775, Março, 8, Santiago 
CARTA do governador e capitão-general de Cabo Verde, Joaquim Salema de Saldanha Lobo, ao sargento-
mor comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, pedindo conta do estado da praça de Bissau, suas 
fortificações, guarnição, armas e suas gentes, e dos postos e ofícios vagos naquela praça; informando que 
escreveu ao capitão cabo de Geba determinando que a povoação estava sob a jurisdição de Cacheu, em 
virtude da queixa que recebeu do capitão-mor de Cacheu, José Vicente Pereira, contra o ex-governador de 
Bissau, Sebastião da Cunha Souto Maior, acusando-o de apossara-se da jurisdição de Geba e Serra Leoa, 
regiões sujeitas à praça de Cacheu.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 24. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 835.  
 

 

836  1775, Março, 30, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta do que era necessário para a conservação 
das praças sob o seu domínio: soldados, capitães, tenentes, alferes, sargentos e cabos, soldados artilheiros 
e granadeiros e artífices e ainda alguns oficiais pedreiros, serralheiros, espingardeiros, ferreiros, carpinteiros, 
serradores, sapateiros, alfaiates e pescadores; reiterando serem precisas peças de artilharia, granadas, 
bandeira e demais apetrechos de guerra, livros de matrícula para os registos da despesa e receita, e 
embarcações disponíveis para socorrer as praças relativamente ao contrabando feito pelos estrangeiros, e 
sobre a obrigatoriedade da Companhia [do Grão-Pará e Maranhão] fornecer ferramentas para os reparos 
necessários nas praças. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 836.  
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837  1775, Março, 30, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta do estado da praça de Ziguinchor após um 
levantamento que ocorreu na sequência da tomada de uma embarcação francesa, sendo que ainda ocorreu 
um segundo levantamento em Dezembro passado que vitimou um sargento e cinco soldados, e dada aos 
acontecimentos os negócios na praça estavam parados e a Fazenda Real não arrecadava nenhuns direitos; 
informando que acudiu Ziguinchor porque estava ocupado com a defesa de Farim; da necessidade de 
homens para a guarnição das praças. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 837.  
 

 

838  1775, Abril, 6, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta da admiração e expressão de vassalagem por 
parte do rei [de Bissau], principal dos mais reis pretos da ilha de Bissau e seus fidalgos e mais comitiva; 
sobre serem precisas ordenações do reino para quem tinha de julgar [casos], e ainda acerca da apreensão 
dos bens do ex-governador da Bissau [Sebastião da Cunha Souto Maior]. 
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 27. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 838.  
 

 

839  1775, Abril, 6, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta que chegou a Bissau, no dia 28 de Fevereiro, 
após 21 dias de viagem, tendo tomado posse do governo daquela praça, inteirando-se da quantidade de 
artilharia disponível e soltando alguns, e prendendo por ordem régia o ex governador daquela praça, 
Sebastião da Cunha Souto Maior, tendo principiado o sequestro dos seus bens e passado um carta 
precatória ao capitão-mor da praça de Cacheu para dar seguimento ao sequestro dos bens e escravos em 
Cacheu; comunicando que recebeu visitas do rei de Bissau; dando conta que completou as duas 
Companhias de infantaria formou com alguns soldados a terceira companhia de artilharia; remetendo mapa 
da artilharia, armamento e munições de guerra; informando que a tropa encontrava-se há muitos meses sem 
pagamento dos soldos, e solicitando que fosse declarado se o pagamento deveria ser feito em dinheiro ou 
em fazendas; remetendo uma carta que recebeu do governador e capitão-general de Cabo Verde, [Joaquim 
Salema de Saldanha Lobo]; informando que os padres do hospício de Bissau necessitavam de uma 
quantidade de cal de ostras e pedras para as obras do hospício, entre outros materiais que constavam de 
uma atestação; reiterando que a capela da praça tinha três imagens de Nossa Senhora, São Francisco e 
Santo António, e ornamentos dos padres missionários, mas era necessário imagens de São José e Nossa 
Senhora da Conceição, um cruxifixo, um cálice e mais ornamentos para rezar a missa; remetendo amostras 
de ouro e prata e um livro de contas do negócio de Geba. 
Anexo: inventário (cópia), mapas, atestado e carta precatória.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 28 e 25. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 839.  
 

 

840  1775, Abril, 8, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta da sua chegada na praça de Cacheu. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 840.  
 

 

841  1775, Abril, 9, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], informando que os doentes do hospital de Bissau estavam 
sem assistência porque os soldados destacados para assistir no hospital faltavam com as suas obrigações, e 
desta forma tinha escolhido quatro soldados para ocuparem-se do hospital, pagando-os meio soldo e 
alimentação.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 29. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 841.  
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842  1775, Abril, 9, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre as diligências para o sequestro dos bens do ex 
governador daquela praça, Sebastião da Cunha Souto Maior, que seria transportado preso para a cadeia do 
Limoeiro pelo navio São Paulo, de que era capitão Domingos António Chaves, reiterando que o administrador 
da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, João António Pereira, fora constituído depositário dos bens; 
informando que foi para Geba fazer sequestro de uma casa de negócio e de mais fazendas do ex governador 
que se encontravam nas mãos de pessoa daquela povoação, e para dar seguimento ao processo de devassa 
tinha chegado naquela praça o desembargador ouvidor das ilhas de Cabo Verde, João Gomes Ferreira; 
comunicando que passou uma precatória ao sargento-mor comandante da praça de Cacheu para fazer 
executar em Cacheu, Farim, Ziguinchor e demais povoações sob a sua jurisdição a arrecadação dos bens, 
livros e papéis, afirmando que os bens sequestrados não podiam ser transportes para Lisboa, salve umas 
peças de prata, algum ouro, e alguns livros, desta forma foram vendidos em praça pública, bem como que os 
escravos não foram enviados para não serem declarados forros na Corte, à luz da lei. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 30. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 842.  
 

 

843  1775, Abril, 9, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], solicitando receber ordenado do posto que ocupava, em 
virtude do seu soldo ser insuficiente e não ter recebido nenhuma ajuda de custo para a viagem que fez para a 
Guiné.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 843.  
  

 

844  1775, Abril, 10, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre bens de uso pessoal do ex governador de Bissau, 
Sebastião da Cunha Souto Maior, e de sua mulher que ficaram em posse dos mesmos; acerca do 
fardamento e vencimento dos soldados de infantaria e artilharia da praça de Bissau. 
Anexo: relação.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 31. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 844.  
 

 

845  1775, Abril, 10, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta da sua chegada em Cacheu e a sua tomada 
de posse; informando do mau estado em que encontrou aquela praça, os baluartes estavam sem nenhuma 
peça montada, a tabanca tinha caído, a casa forte que servia de residência dos governadores estava em 
ruínas, faltava casas para funcionar o hospital e nem para os soldados e oficiais e soldados que lá assistiam; 
informando que mantinha a Companhia do Grão-Pará e Maranhão ao corrente de tudo o que obrava em 
relação ao impedimento de negociarem com o gentio, muito menos em casas de negócio nas praças de 
Farim e Ziguinchor; sobre a necessidade de melhor regular a arrecadação dos direitos da Fazenda Real; 
solicitando socorro de homens para a guarnição da praça, de mulheres e casais do reino para ali residirem; 
informando da desobediência dos moradores de Cacheu; do socorro que recebeu de Bissau com alguma 
demora, do mau estado de saúde dos soldados enviados de Cabo Verde; advertindo acerca da qualidade 
das pessoas que iam servir nos ofícios na praça de Cacheu e que iria pessoalmente socorrer a praça de 
Farim, em virtude da situação social vivida naquela povoação. 
Anexo: termo (traslado).  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 845.  
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846  1775, Abril, 10, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], acerca da execução da ordem dada pelo comandante da 
praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, em nome do rei [D. José I] para que sequestrasse os bens móveis, 
papéis, escravos e embarcações pertencentes ao ex governador da praça de Bissau, Sebastião da Cunha 
Souto Maior. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 846.  
 

 

847  1775, Abril, 10, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], informando que Ambrósio da Costa Alvarenga, cunhado 
do ex-governador de Bissau Sebastião da Cunha Souto Maior, deu-lhe conta que embarcou na corveta 
Nossa Senhora da Oliveira, de que era capitão Manuel Luís do Cabo, uma quantidade de cera para ser 
entregue em Lisboa a Paulo Jorge.  
Anexo: auto de sequestro (traslado).  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 847.  
 

 

848  1775, Abril, 10, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], remetendo a lista da carga da corveta Nossa Senhora da 
Oliveira, de que era capitão Manuel Luís do Cabo e senhorios a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, 
levava do porto de Cacheu. 
Anexo: lista. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 848.  
 

 

849  [ant. 1775, Maio] 
CARTA (cópia) do [ex] capitão-mor da praça de Cacheu, José Vicente Pereira, remetendo a relação das 
despesas da praça de Cacheu, entre os anos de 1771 e 1773; dando conta das providências que tomou para 
fazer os reparos necessários e para a guerra; e informando que os moradores de Ziguinchor estavam 
levantados. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 12. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 849.  
 

 

850  1775, Junho, 12, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], remetendo lista do necessário para o reparo e 
conservação das praças da Guiné; da pretensão de regular [o salário] das tropas de Cacheu igualando com 
os do Brasil e Bissau; e ainda acerca da criação de um outro corpo [de cipais] sem quaisquer custos para a 
Fazenda Real e de muita utilidade para o serviço. 
Obs.: o ofício consta do extrato dos ofícios do sargento-mor comandante da praça de Cacheu ver 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 861; anexo: Lista.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 850.  
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE GUINÉ 
AHU_CU_049 

 

PÁG. - 148 / 180 
 

851  1775, Junho, 12, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta dos progressos da batalha que travou contra 
o gentio da praça Farim, graças a um socorro que recebeu de Bissau, em virtude de ter recebido muitos 
pedidos de ajuda dada a situação de guerra vivida naquela praça; informando que deixou uma quantidade de 
soldados e sem homens de armas em Farim, uma vez que os moradores se ausentaram alegando moléstias, 
tendo posteriormente recebido notícias de que o gentio queria estabelecer a paz naquela praça.  
Obs.: o ofício consta do extrato dos ofícios do sargento-mor comandante da praça de Cacheu ver 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 861.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 851.  
 
 

 

852  1775, Junho, 12, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], informando que mandou dar salvas no aniversário do rei 
[D. José I] e cantar uma missa, cerimonias que iria fazer sempre nos anos do monarca, ao contrário dos seus 
antecessores que nunca davam salvas nestas datas. 
Obs.: o ofício consta do extrato dos ofícios do sargento-mor comandante da praça de Cacheu ver 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 861.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 852.  
 

 

853  1775, Junho, 12, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], acerca dos direitos da Fazenda Real pagos em Lisboa 
das fazendas enviadas para Cacheu, reiterando que umas levavam despacho por terem os direitos pagos no 
consulado e outras chegam sem nenhum despacho; remetendo cópia de um bando que mandou publicar 
com a resolução determinando como se devia praticar acerca dos direitos reais.  
Obs.: o ofício consta do extrato dos ofícios do sargento-mor comandante da praça de Cacheu ver 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 861;  anexo: provisão. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 853.  
 

 

854  1775, Junho, 12, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre o ouro, prata, corais, cera e escravos sequestrados 
do ex-governador de Bissau, Sebastião da Cunha Souto Maior, e enviados para o [sargento-mor] 
comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião.  
Obs.: o ofício consta do extrato dos ofícios do sargento-mor comandante da praça de Cacheu ver 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 861; anexo: carta (cópia) e proposta. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 854.  
 

 

855  1775, Junho, 18, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta da desobediência do cónego da sé de Cabo 
Verde e visitador vigário no distrito da Guiné, João Leitão, acusando-o de ter tomado posse dos lugares de 
visitador e vigário de Cacheu sem apresentar os devidos provimentos e de no seguimento de uma vista ter 
condenado António Lopes, homem negro velho e cego, sem acusa aparente, reiterando que o condenando 
muito tinha ajudado no serviço régio fornecendo canoas e escravos; recriminando a forma com exercia a sua 
autoridade, afirmando não ter nenhum superior em Cacheu.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 855.  
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856  1775, Junho, 25, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], acerca da decisão que tomou de mandar quarenta 
degredados para Belém do Pará, sendo que alguns podiam ser capazes de assentar praça de soldado, e os 
outros menos capazes podiam ficar livremente no sertão, em virtude de não ter como sustenta-los em 
Cacheu. 
Obs.: o ofício consta do extrato dos ofícios do sargento-mor comandante da praça de Cacheu ver 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 861;  anexo: carta (cópia) e proposta. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 856.  
 

 

857  1775, Junho, 26, Bissau 
OFÍCIO de Luís da Silva Cardoso, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e 
Castro], dando conta da sua chegada na praça de Bissau e informando da tomada de posse do comandante 
[sargento-mor Inácio Xavier Baião]; informando que os moradores estavam satisfeitos com o afastamento de 
Sebastião da Cunha Souto Maior e com o novo comandante da praça.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 33. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 857.  
 

 

858  1775, Junho, 30, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], acerca da grande despesa que se fazia com os 
degredados incapazes mandados pelo governador e capitão-general de Cabo Verde, e da necessidade de 
mantimentos em virtude dos administradores da Companhia do Grão-Pará e Maranhão terem declarado não 
ter forma de sustentá-los, e ainda sobre o acerto com os ditos administradores para o transporte dos mesmos 
degredados para o Pará.  
Obs.: o ofício consta do extrato dos ofícios do sargento-mor comandante da praça de Cacheu ver 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 861;  anexo: carta (cópia) e proposta. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 9, D. 858.  
 

 

859  1775, Junho, 30, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Bissau, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, remetendo lista da carga que o navio São Francisco de 
Paula, de que era capitão João Ribeiro Duarte, do qual eram senhorios a Companhia do Grão-Pará e 
Maranhão, que ia de Cacheu para Lisboa. 
Obs.: o ofício consta do extrato dos ofícios do sargento-mor comandante da praça de Cacheu ver 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 861.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 26. 
AHU_CU_049, 9, D. 859.  

 

 

860  1775, Julho, 1, Bissau 
OFÍCIO do [sargento-mor e comandante da praça de Cacheu], António Vaz de Araújo, [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta que os ingleses tomarão na Serra Leoa 
embarcações propriedade da Companhia do Grão-Pará e Maranhão e alertando o perigo que os ingleses 
representavam na Costa africana. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 34. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 860.  
 

 

861  [post. 1775, Julho, 1] 
EXTRATO de 10 cartas do [sargento-mor] comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 861.  
 

 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE GUINÉ 
AHU_CU_049 

 

PÁG. - 150 / 180 
 

862  1775, Agosto, 7, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], remetendo um preso chamado José Álvares, com as suas 
culpas declaras nos autos de devassa, acusado de praticar furtos continuados feitos com uma chave falsa na 
Casa da Companhia do Grão-Pará e Maranhão em Bissau; informando que José Álvares tinha sido 
degredado para Cabo Verde em 1770, e no ano seguinte fora levado para Bissau. 
Anexo: autos e chave em ferro.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 35 e 32.  
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 862.  
 

 

863  1775, Agosto, 8, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre os custos da devassa tirada por ordem régia para 
apurar os procedimentos do ex governador de Bissau, Sebastião da Cunha Souto Maior, principalmente com 
o salários do desembargador e ouvidor-geral das ilhas de Cabo Verde, João Gomes Ferreira; e avisando que 
a dita devassa tinha sido remetida para a Corte.  
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 36. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 863.  
 

 

864  1775, Outubro, 15, Bissau 
PORTARIA passada pelo sargento-mor e comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, 
determinando que os capitães das embarcações da praça de Cacheu e casa da administração da Companhia 
do Grão-Pará e Maranhão executassem tudo o que lhes determinasse o comandante que sairia de Bissau 
com tropa para conduzir para Bissau todas as embarcações estrangeiras que se encontravam nos portos das 
[ilhas] dos Bijagós.  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 37. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 864.  
 

 

865  [ca. 1775] 
CARTA dos grumetes que foram na escuma Nossa do Rosário ao governador da praça de Bissau, Inácio 
Xavier Baião, informando que encontravam-se presos pelos ingleses na Serra Leoa acusados de insultar e 
roubar os ingleses, relembrando que foram à Serra Leoa em cumprimento das ordens de Xavier Baião, e 
desta forma solicitavam o seu auxílio e a proteção da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, dado que os 
ingleses apenas queriam a restituição dos seus homens, dinheiro e embarcação.  
Anexo: carta (cópia).   
AHU-Guiné, cx. 25, dc. 36.  
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 865.  
 

 

866  [post. 1775] 
OFÍCIO [dos administradores da Companhia do Grão-Pará e Maranhão], João da Costa e João e António 
Pereira ao sargento-mor e comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, expondo os inconvenientes 
da povoação de Geba ficar sob jurisdição da Praça de Cacheu, em detrimento de Bissau, informando que 
tiveram notícias de que o governador e capitão-general de Cabo Verde, [Joaquim Salema de Saldanha Lobo], 
ordenou que o sargento-mor comandante da praça de Cacheu tomasse conta da povoação de Geba, mas 
advertem que sob a égide de Cacheu, praça distante de Geba, seria mais difícil socorrer aquela povoação, 
tornando-se vulnerável a rebelião dos moradores e às investidas estrangeiras, acarretando prejuízos para a 
Companhia; e acerca de qualquer diligência em relação à Serra Leoa ser tomada através de Bissau; 
alertando para a necessidade de haver uma resolução régia acerca da jurisdição das praças e povoações da 
Costa africana.  
AHU-Guiné, cx. 25, doc. 53. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 866.  
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867  1776, Janeiro, 24, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], informando não chegou nenhuma embarcação do Reino 
naquela praça, tendo aproveitado a entrada de duas embarcações em Bissau para remeter correspondência; 
dando conta que tinha restabelecido a paz nas povoações de Farim e Ziguinchor, em virtude de ter ido 
socorrer as povoações, acudir aos levantamentos e castigar os gentios, advertindo que o excesso de bebidas 
alcoólicas provocava bulhas e revoltas; expondo que os negros papéis vizinhos de Cacheu, tentaram 
atacaram aquela praça durante a sua ausência, contudo o seu regresso não intentaram mais avanços; 
solicitando que fosse tirando daquele governo e mandado para Cabo Verde, de onde poderia deslocar-se 
para outras partes com maior facilidade; queixando-se que algumas pessoas em Bissau escreviam para o 
governador e capitão-general de Cabo Verde instigados pelo comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier 
Baião, pelos administradores [da Companhia do Grão-Pará e Maranhão João da Costa e António José de 
Carvalho, pelo ministro de Cabo Verde João Gomes Ferreira, e por alguns frades [missionários] de Bissau; e 
sobre as cobranças das dívidas da Companhia [do Grão-Pará e Maranhão].  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 1. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 867.  
 

 

868  [ant. 1776, Fevereiro, 17] 
REQUERIMENTO de Carlos Sibrão, de nação francesa, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], solicitando ser solto, em virtude de ter sido remetido preso para Lisboa pelo 
comandante da praça de Cacheu, acusado de ser contrabandista, mas alega ser inocente.  
Anexo: ofícios, recibo e auto. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 2. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 868.  
 

 

869  1776, Fevereiro, 19, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre as irregularidades na tomada de posse dos bens 
dos defuntos e ausentes, mencionando que muitas vezes apareciam falsos herdeiros, exemplificando os 
problemas que ocorreram no caso de José da Silva, natural do Minho, que faleceu sem deixar herdeiros e 
sem fazer testamento.  
Anexo: certidão e conhecimento.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 3. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 869.  
 

 

870  1776, Fevereiro, 19, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], acerca dos esforços que fez para pacificar os gentios e 
cobrar os cabedais que a Companhia do Grão-Pará e Maranhão devia à Fazenda Real e dando conta dos 
desejos dos negociantes em tornar Cambambá um porto franco, em virtude desta terra que há algumas 
léguas de distância de Ziguinchor ser rica em cera.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 21. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 870.  
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871  1776, Fevereiro, 26, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta em cumprimento de uma ordem da Junta do 
Grão-Pará e Maranhão mandou militares de Bissau para formar uma companhia [militar] em Cacheu, contudo 
adverte que o comandante da praça de Cacheu [António Vaz de Araújo] mandou alguns dos homens de volta 
para Bissau e declarou ter gente suficiente em Cacheu; afirmando que o dito comandante da praça de 
Cacheu não mandou [para Bissau] todos os homens que forram no socorro de Março de 1775, em virtude de 
terem-se dispersado comprovando a falta de comando na praça de Cacheu; e acerca de uma outra ordem da 
Junta para que examinasse uma pedra de um rio da povoação de Geba com o intuito de averiguar se a pedra 
seria útil para o comércio; sobre a remessa de uma quantidade de armas para serem entregues na Junta; e 
ainda acerca de uma representação dos negociantes de Cacheu denunciando a presença de embarcações 
da Serra Leoa nas ilhas dos Bijagós, fazendo negócios com preços exorbitantes, afirmando ter mandado três 
embarcações de guerra com tropa para tomar as ditas embarcações e tendo depositado as pressas nas 
mãos dos administradores da Companhia e os escravos enviados para o Pará. 
Anexo: mapas.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 4. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 871.  
 

 

872  1776, Fevereiro, 28, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], informando que remeteu ao provedor e deputados da 
Companhia do Grão-Pará e Maranhão uma quantidade de armas para serem reparadas e algumas peça 
velhas para servirem de lastro do navio São Pedro Gonçalves à pedido da Junta da Companhia do Grão-
Pará e Maranhão.  
Anexo: recibo.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 21. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 872.  
 

 

873  1776, Fevereiro, 28, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], acerca da remessa dos bens sequestrados ao ex-
governador de Bissau, Sebastião da Cunha Souto Maior, para o Reino.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 21. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 873.  
 

 

874  1776, Março, 3, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre a ida de seis navios franceses ao rio de Ziguinchor 
fazer negócio com o pretexto de arranjarem mantimentos; informando que foi a Ziguinchor buscar os 
moradores que estavam na terra dos gentios e levá-los de volta para a praça; acerca do ataque 
protagonizado pelo gentio vizinho de Cacheu, resultando na morte e ferimentos de muitos soldados e 
algumas mulheres e no roubo de armas, tendo pedido socorro de homens armas e munições em Bissau; 
sobre os foros que andavam fora da praça nas terras dos seus parentes; afirmando que todas as praças sob 
o seu domínio estavam em paz; queixando-se dos obstáculos que os administradores da Companhia do 
Grão-Pará e Maranhão punham aos governadores das praças da Guiné e que Bissau era na prática era 
governado pelo administrador João da Costa; dando conta que Feliciano Gomes de Oliveira mestre capitão 
da embarcação que foi a Bissau buscar um socorro foi agredido pelo comandante daquela praça, sem razão 
aparente; informando que vinha cobrando as dívidas da Companhia do Grão-Pará e Maranhão; remetendo 
mapa da relação das tropas e munições; acerca da receita e da despesa; advertindo para a necessidade de 
se regular a atividade dos administradores da Companhia e dos direitos da Fazenda Real; sobre as 
desordens que ocorreriam na povoação de Geba, que atribuía a presença do administrador João da Costa. 
Anexo: relação e mapas. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 5. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 874. 
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875  1776, Março, 4, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], informando em resposta a uma ordem régia que na costa 
da Guiné havia muitas qualidades de pássaros e ferras, e alguns não eram fáceis de serem transportados, 
como era o caso dos pelicanos que só comiam peixe, e outros que dificilmente podiam ser apanhados vivos; 
informando que remeteu pelo navio São Pedro Gonçalves, de que era capitão João do Espirito Santo, uma 
corsa doméstica e que ali ficaram três gangas, três patos, algumas galinhas do mato e um gato-de-algália. 
Anexo: recibo.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 6. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 875.  
 

 

876  1776, Março, 4, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], remetendo o [auto] de justificação expondo os motivos 
pelos quais permitiu que os administradores [da Companhia do Grão-Pará e Maranhão] mandassem o 
caixeiro Marcelino António para Ziguinchor com fazendas. 
Anexo: auto de justificação.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 21. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 876.  
 

 

877  1776, Março, 4, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], acerca de D. Inês Gomes Serrão, sogra do ex-
governador de Bissau Sebastião da Cunha Souto Maior, ter reclamado uma quantidade de cera que 
alegadamente lhe pertencia, sequestrada juntamente com os bens do seu genro.  
Anexo: auto de justificação (traslado).  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 21. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 877.  
 

 

878  1776, Março, 5, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], remetendo requerimento dos moradores da praça de 
Cacheu queixando-se do impedimento de ir as ilhas dos Bijagós e a Serra Leoa, em virtude das amarrações 
que o administrador da Companhia do Grão-Pará e Maranhão em Bissau fazia naquelas partes e que 
naquele ano o navio da cera com destino a Cabo Verde que passava por Cacheu não foi para aquela praça, 
ficando sem o único meio de comunicação com Cabo Verde, informando que o navio São Pedro Gonçalves, 
de que era capitão João do Espirito Santo, levou alguma quantidade de cera, mas ficou uma grande 
quantidade em terra. 
Anexo: requerimento. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 7. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 878.  
 

 

879  1776, Março, 6, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], acerca dos bens do defunto João da Silva pertencentes à 
Fazenda Real, dos quais estava a remeter uma quantidade de cera, sendo que cinco escravos estavam na 
ilha de Santiago de Cabo Verde, na casa de Luís Tavares Sousa e das diligências que vinha fazendo junto do 
testamentário do falecido Pedro Rodrigues de Sousa para que os bens fossem remetidos ao Reino. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 21. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 879.  
 

 

880  1776, Março, 6, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de 
Estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], pedindo o envio de oficiais artilheiro, bombeiro e 
um soldado granadeiro para servir nos postos de sargento ou cabo nas praças da Guiné.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 21. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 880.  
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881  1776, Março, 8, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], remetendo a relação da carga que a corveta São Pedro 
Gonçalves, de que era capitão João do Espirito Santo, levava para Lisboa; queixando-se que os novos 
administradores da Companhia do Grão-Pará e maranhão não avisavam a data em que embarcavam os 
escravos para que pudesse mandar o escrivão da Fazenda Real para contá-los e assistir ao embarque, 
causando prejuízos à Fazenda Real; e dando conta que seguia para a Corte um gato-de-algália, algumas 
galinhas de mato e gangas. 
Anexo: recibo, relações e conhecimento. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 8 e 21. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 881.  
 

 

882  1776, Março, 22, Bissau 
OFÍCIO do tenente Bernardino António Álvares [de Andrade], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], dando conta dos problemas existentes na praça de São José de Bissau, como 
era o caso dos pagamentos dos soldados, seu diminuto número e a falta de reparos para a artilharia, mas 
sugerindo que se cultivasse a terra em Bissau, de forma a torná-la produtiva e que para a praça fosse 
enviado um oficial engenheiro.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 10-A. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 882.  
 

 

883  [ant. 1776, Abril, 24] 
REQUERIMENTO de D. Clara Gomes Serrão, moradora na praça de Cacheu, ao rei [D. José I] solicitando 
provisão concedendo-lhe [pensão de sobrevivência] por ser viúva de Carlos de Carvalho Alvarenga e tendo 
uma filha menor chamada D. Narcisa de Carvalho. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 11. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 883.  
 

 

884  1776, Maio, 2, ilha de Santiago 
AVISO do [governador das ilhas de Cabo Verde], Joaquim Salema de Saldanha Lobo, ao comandante e 
sargento-mor da praça [de Bissau], ordenando que a povoação de Geba ficasse sob jurisdição da praça de 
São José de Bissau.  
Anexo: ofício (cópia).  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 16 e 9. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 884.  
 

 

885  1776, Junho, 12, Cacheu 
OFÍCIO (cópia) do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao provedor e 
deputados da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, agradecendo o envio de uma botica; informando 
repartia os degredados oriundos de Cabo Verde pelas praças sob o seu comando, mandano para Bissau os 
que voluntariamente quiserem ir; solicitando envio de soldados portugueses, oficiais, monições e demais 
provisões necessários para a reedificação da praça; mencionando que os administradores da Companhia 
que regressavam à Corte poderiam atestar o seu empenho em ter uma convivência tranquila com os gentios, 
e do estado das praças sob o seu comando; acerca dos procedimentos do administrador da Companhia na 
praça, Pedro Rodrigues Sousa, e os motivos da demora da cobrança das dívidas da Companhia; informando 
que esperava uma resolução acerca da regulação da alfândega; advertindo que para além dos problemas 
que Pedro Rodrigues Sousa tinha com D. Maria Nunes, também desrespeitava os seus despachos como 
comandante da praça; e dando conta o navio São Pedro Gonçalves, de que era capitão João do Espirito 
Santo, transportou uma quantidade de escravos, alguns deles tinham sido vendidos por Pedro Rodrigues 
Sousa em troca de cera e mencionando que o administrador da Companhia em Bissau, João das Costa, 
enviou alguns escravos para Bissau 
AHU-Guiné, 11, doc. 14. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 885.  
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886  1776, Junho, 12, Bissau 
AUTO feito por ordem do sargento-mor comandante da praça de São José de Bissau, Inácio Xavier Baião, 
contra o capitão comandante da Chalupa São João, Alexandre Agnad, que saiu do porto de Port South e 
estava na costa da Guiné à procura de navios ingleses e foi à Bissau saber o motivo da apreensão de alguns 
navios que tinham ido em negócios aos Bijagós, dado que pretendia resgatá-los.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 15. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 886.  
 

 

887  1776, Junho, 14, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], acerca de Francisco José, um dos administradores [da 
Companhia do Grão-Pará e Maranhão], ter ido à Corte, podendo afiançar que cobrará as dívidas da 
Companhia, ao mesmo tempo que possivelmente daria informações menos abonatórias dos serviços do 
signatário, dadas as rivalidades e ainda queixando-se dos procedimentos dos administradores da Companhia 
em Cacheu e Bissau.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 21. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 887.  
 

 

888  1776, Junho, 15, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre as dificuldades que encontrou no governo daquela 
praça, mencionando as contrariedades que teve com o povo e os obstáculos colocados pelos 
administradores da Companhia do Grão-Pará e Maranhão que submetiam os moradores aos mais variados 
vexames e causavam prejuízos à Fazenda Real, condenando os procedimentos do administrador que ainda 
estava na Casa da Companhia, Pedro Rodrigues.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 21. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 888.  
 

 

889  1776, Junho, 17, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta do estado das praças sob o seu comando, 
queixando-se da difícil situação vivida naquelas partes, do desrespeito do povo e de não ter recebido nenhum 
socorro da secretária de estado e nem da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, referindo os maus 
procedimentos dos administradores da Companhia em Bissau, João da Costa e Pedro Rodrigues. 
Anexo: ofício (cópia).  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 21; cx. 25, doc. 57.  
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 889.  
 

 

890  1776, Junho, 18, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta que recebeu três cartas do governador das 
ilhas de Cabo Verde, [Joaquim Salema de Saldanha Lobo]: a primeira ordenando em predisposição ao aviso 
do [secretário de estado das Mercês e Reino], Marquês de Pombal, [Sebastião José de Carvalho e Melo], 
que a povoação de Geba ficasse sob jurisdição da praça de Bissau; a segunda determinando que fosse 
comunicada a nova lei da escravatura do reino para todos os moradores das Américas e África; e a terceira 
queixando-se de não ter sido dada execução à ordem para enviar pássaros e animais nativos da Guiné para 
as quintas reais, mas advertindo que tinha dado seguimento a dita ordem e enviado os animais pelo navio 
São Pedro Gonçalves, de que era João do Espirito Santo; remetendo o recibo dos animais que remeteu na 
dita embarcação. 
Anexo: recibo. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 12. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 890.  
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891  1776, Junho, 21, Cacheu 
OFÍCIO (cópia) do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao provedor e 
deputados da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, acerca da entrada de uma chalupa inglesa naquele 
porto vinda da Serra Leoa, para onde tinha ido dar notícia da revolta das colónias contra os reis da Grã-
Bretanha, a tripulação pediu auxílio para o conserto da embarcação e alguns mantimentos; mencionando os 
desentendimentos que a tripulação teve com o administrador da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, João 
da Costa, por este lhes ter tomado três embarcações nos Bijagós e referindo os meandros do resgate de um 
inglês que se achava cativo.  
AHU-Guiné, 11, doc. 14. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 891.  
 

 

892  1776, Junho, 21, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta da chegada naquele porto de uma chalupa 
inglesa, com dois oficiais militares e alguns soldados ao serviço do rei da Inglaterra, mencionando que 
acusaram o administrador da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, João da Costa, de lhes tomar três 
embarcações inglesas nos Bijagós e uma quantidade de escravos que foi enviada para o Pará; dando conta 
da despesa feita pelos ingleses com o resgate de um inglês que encontrava-se cativo, e com reparos e 
abastecimento da embarcação.  
AHU-Guiné, 11, doc. 14. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 892.  
 

 

893  1776, Junho, 21, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], remetendo um requerimento dos moradores e 
comerciantes da praça de Cacheu representando os prejuízos por não haver costeamento de nenhuma 
embarcação daquela praça para Cabo Verde ou para o Reino; e ainda sobre representação pelo governador 
e capitão-general de Cabo Verde acerca do cumprimento de algumas ordens régias.  
Anexo: requerimento.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 13. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 893.  
 

 

894  1776, Junho, 21, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], remetendo relação da carga que levava o navio Monte 
Carmo, de que era capitão Alberto Dionísio dos Reis, do qual eram senhores o provedor e deputados da 
Companhia do Grão-Pará e Maranhão. 
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 21. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 894.  
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895  1776, Julho, 5, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], informando que deu execução a uma ordem régia para em 
Bissau se formasse uma companhia com homens disciplinados e hábeis para servir em Cacheu; acerca de 
uma outra ordem régia sobre uma pedra que se achava em modo de cachoeira no rio Geba e que poderia ser 
demolida para dar passagem pelo rio acima; dando conta da ruína da igreja, do quartel e do calabouço, 
reiterando que já tinha feito reparos, com a exceção da igreja, por falta de madeira, telha, cal e tijolo; 
informando que aproveitou-se de um chão do hospício dos [franciscanos] para levantar um novo hospital com 
os apetrechos necessários para os doentes e alguns quartéis para os oficiais; remetendo [carta] patente 
comprovando que a jurisdição da Serra Leoa pertencia ao comando daquela praça de Bissau, e desta forma 
pedindo intervenção para regular a situação, visto estar um homem preto mandado naquelas partes; sobre 
desordem vivida na povoação de Geba, e dos atritos que teve com o comandante e sargento-mor da praça 
de Cacheu, [António Vaz de Araújo] acerca da jurisdição daquela povoação; referindo as incursões dos 
ingleses e franceses na costa da Guiné; e sobre representação dos soldados e oficiais solicitando poderem 
receber os pagamentos em dinheiro. 
Anexo: informação.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 16. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 895.  
 

 

896  1776, Julho, 5, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], queixando-se dos procedimentos de três religiosos do 
hospício de Santo António, um deles residente em Geba, informando que os missionários protagonizaram 
uma desavença aparentemente por causa de uma mulher, [tendo-se incluído documentos relativos aos 
procedimentos dos ditos religiosos, como uma carta de Pascoa de Gois, entre outros]; dando conta que 
recebeu três presos inúteis para o serviço na Guiné e um tenente que poderia ser útil ao serviço régio por ter 
alegadamente servido em Angola e Moçambique, mandados pelo juiz dos degredados. 
Anexo: carta, certidão, relação e auto. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 17. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 896.  
 

 

897  1776, Setembro, 7, Lisboa 
RELAÇÃO (traslado) das contas de Sebastião da Cunha Souto Maior relativo aos anos de 1772 e 1775.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 42. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 897.  
 

 

898  1776, Outubro, 5, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], pedindo licença para regressar à Corte, por se aproximar 
o final do seu triénio, reiterando que esta disponível para servir em qualquer domínio português, com a 
exceção da Guiné. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 21. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 898.  
 

 

899  1776, Dezembro, 2, Bissau 
ATESTADO passado pelo ajudante da guarnição da praça de Bissau, Pedro António Braum, atestando que 
os administradores da Companhia do Grão-Pará e Maranhão não queriam abonar os soldados, em virtude de 
não terem satisfeito dois bilhetes de abono ao sargento Manuel Joaquim à mando do capitão da primeira 
companhia [de infantaria].  
Anexo: escrito.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 25. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 899.  
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900  1776, Dezembro, 4, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre o resgate de um marinheiro inglês chamado André 
e remetendo o mapa da despesa do resgate.  
Anexo: mapa e certidão. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 21. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 900.  
 

 

901  1776, Dezembro, 4, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], remetendo cópia do assento que tomou sobre a venda 
dos bens sequestrados ao ex-governador de Bissau, Sebastião da Cunha Souto Maior, e das divergências 
com o [sargento-mor e] comandante da praça de Bissau, [Inácio Xavier Baião] e com o administrador da 
Companhia do Grão-Pará e Maranhão, João da Costa a cerca do assunto. 
Anexo: termo (cópia). 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 21. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 901.  
 

 

902  1776, Dezembro, 4, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], queixando-se do padre visitador João Leitão do Vale, 
mencionando que ele nunca apresentou nenhum provimento para o cargo de visitador [do distrito da Guiné] 
alegando que não tinha nenhum superior hierárquico na Guiné, tendo-se negado dar um enterro cristão a um 
soldado, e prometendo fazer devassa sobre o caso, solicitando que se informasse sobre a precedência do 
dito clérigo e reiterando a necessidade de mais religiosos naquelas partes.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 21. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 902.  
 

 

903  1776, Dezembro, 4, Cacheu 
CARTA do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], à rainha [D. Maria I] dando conta que os administradores 
da Companhia do Grão-Pará e Maranhão não compraram um escravo de D. Maria Nunes, desrespeitando 
assim, a obrigação que tinham de comprar os [negros] forros capturados na terra dos gentios, e remetendo 
cópia do livro de registo da secretária [da capitania de Cacheu].  
Obs.: junta-se carta dirigida ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro] com 
o mesmo teor; anexo: carta e ofício.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 21. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 903.  
 

 

904  1776, Dezembro, 8, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], remetendo relação da carga que levava o navio Nossa 
Senhora da Nazaré e Senhor do Bonfim, de que era capitão Manuel António Lourenço, por conta do 
provedor, deputados e mais interessados da Companhia do Grão-Pará e Maranhão. 
Anexo: relação.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 19. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 904.  
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905  [post. 1776] 
MÉMORIA feita pelo capitão-mor da fortaleza de São Brás em Cabo Verde, Paulo José Alves, dirigida ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, descrevendo as praças e 
povoações da costa da Guiné e seu comércio: reiterando a importância da praça de São José de Bissau, o 
estabelecimento e as atividades da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, as investidas dos ingleses e 
franceses naquela costa; dando conta da situação do comércio, os produtos comercializados em Geba, Farim 
e Ziguinchor, mencionando que Geba, praça sob a jurisdição de Bissau, estava a ser governada por um preto 
forro iletrado que ignorava as leis de Deus e De Sua Majestade Fidelíssima; advertindo acerca da falta de 
fortificação na praça de Cacheu; sobre a presença e comércio praticado pelos ingleses na Serra Leoa, 
adiantando que a fortaleza ali construída pelo falecido negro José Lopes de Moura tinha sido perdida pelos 
portugueses, referindo que o seu filho António José Lopes de Moura ainda assistia naquelas partes, tendo 
enviado o seu filho também de nome José Lopes para Bissau aprender a ler, escrever e para ser 
evangelizado.  
Anexo: memória. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 20 e cx. 10, doc. 6 A. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 905.  
 

 

906  1777, Fevereiro, 13, Farim 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta que foi à praça de Nossa Senhora da Graça 
de Farim em correição e para tratar de algumas diligências do serviço régio, mas estava ser chamado em 
Cacheu e Ziguinchor; mencionando a notícia da ida de uma embarcação de Bissau para Cabo Verde; 
referindo que nas três praças sob o seu comando havia apenas dois padres, um no hospício de Cacheu e 
outro em Farim; queixando-se dos procedimentos do cónego visitador da Guiné, João Leitão do Vale, que 
assistia em Cacheu, em relação ao provimento de religiosos nas praças Guiné e remetendo cópia da carta 
que escreveu ao cabido de Cabo Verde, dando conta da situação religiosa; advertindo que a praça de Bissau 
estava a ser governada na prática pelo administrador da [Companhia do Grão-Pará e Maranhão], João da 
Costa, chegando ao ponto de abrir as cartas dirigidas ao comandante da praça, Inácio Xavier Baião; 
informando que as praças sob o seu comando encontravam-se em paz, mas adiantava que necessitava de 
socorro de carretas, armamentos e fardamentos e ordem para regular a tropa. 
Anexo: carta (cópia) e informação.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 23. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 906.  
 

 

907  1777, Fevereiro, 19, Lisboa 
OFÍCIO do [provedor e deputados] da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, ao sargento-mor e 
[comandante] da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, sobre estarem cientes das desavenças que teve com 
o comandante da praça de Cacheu, [António Vaz de Araújo] e das instruções que deu acerca do rompimento 
da Cachoeira; sobre a incoerência cometida pelo governador e capitão-general de Cabo Verde por ter 
participado a resolução régia tomada sobre o governo de Geba; aprovando os reparos que fez na igreja, 
calaboiços, quartéis e hospital daquela praça, adiantando que remeteriam mais materiais na próxima 
embarcação que seguiria para Bissau; acerca da ida de embarcações estrangeiras aos portos da costa 
africana; advertindo que não podia ter obrigado Caetano Baltazar Mateus a ser tesoureiro da bula, em virtude 
dos empregados no serviço da Companhia do Grão-Pará e Maranhão estarem desobrigados de servir 
noutros postos e cargos. 
Obs.: juntou-se cópia da carta de Inácio Xavier Baião escrita em resposta a carta acima descrita; anexo: 
ofício.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 24 e 25. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 907.  
 

 

908  [post. 1777, Fevereiro, 24] 
REQUERIMENTO do coadjuvador da freguesia de São Paulo, padre Carlos de Sousa Salgado, à rainha [D. 
Maria I] solicitando que a Companhia do Grão-Pará e Maranhão lhe pagasse o produto de uma quantidade 
de cera que foi sequestrada juntamente com os bens do ex-governador de Bissau, Sebastião da Cunha 
Souto Maior, e que pertencia ao suplicante. 
Obs.: datado pelo início do reinado de D. Maria I; anexo: requerimento, carta e recibo. 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 42. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 908.  
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909  1777, Maio, 6, Bissau 
AUTO DE JUSTIFICAÇÃO feito por ordem do sargento-mor e comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier 
Baião, acerca do mestre Pio Janeiro ter tirado, sem autorização, uma peça de uma chalupa inglesa que 
achava-se apresada no porto de Bissau 
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 27. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 909.  
 

 

910  1777, Maio, 12, Cacheu  
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao provedor e 
deputados da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, acerca do final do seu governo e a sua substituição no 
comando daquela praça.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 26. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 910.  
 

 

911  1777, Maio, 18, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre os seus serviços naquela praça, o final do tempo 
do seu governo e a sua sucessão.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 28. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 911.  
 

 

912  1777, Maio, 18, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, aos administradores [da 
Companhia do Grão-Pará e Maranhão], Pedro Rodrigues Sousa e Marcelino António Correia, sobre o final do 
seu tempo de serviço, em virtude do seu estado de saúde e referindo os esforços que fez para cobrar as 
dívidas da Companhia.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 29. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 912.  
 

 

913  1777, Junho, 2, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre ter recebido pela galera Sacramento e Nossa 
Senhora da Lapa, de que era capitão Feliciano dos Santos, ordem para entregar uma chalupa aprisionada 
naquele porto; queixando-se da prepotência dos administradores da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, 
acusando-os de lesarem a tropa pela forma como faziam os pagamentos; remetendo auto de devassa tirada 
contra o padre frei Manuel de Guimarães; advertindo que  os soldados de artilharia estavam sem fardas, e 
referindo que os cirurgiões dependiam dos administradores da Companhia para administrar os  
medicamentos aos soldados, reiterando ter sido obrigado a fazer uma botica à custa do seu soldo; referindo o 
mau estado das três companhias [de artilharia] da praça por falta de oficiais, propondo alguns nomes para 
ocupar o posto de sargento da primeira companhia, sendo eles Manuel Joaquim, Luís Fernandes, Inácio 
Nunes e Domingos Tavares; acerca da falta de soldados em virtude das muitas doenças e situações de 
desobediência, mencionando que uma quantidade de soldados foram aprisionados por um vizinho gentio 
chamado Balanta; remetendo relação das sobras do fardamento, e sobre a necessidade de se fardar a 
terceira companhia de artilharia; informando que em Bissau encontrava-se uns grumetes que participaram 
nas tomadas de embarcações que mandou fazer nos portos de Bijagós; e sobre os motivos pelos quais ainda 
não tinha concluído o sequestro dos bens do ex-governador de Bissau, Sebastião da Cunha Souto Maior.  
Anexo: auto de devassa. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 30 e 22. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 913. 
 

 

914  1777, Junho, 4, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], remetendo os requerimentos dos povos das praças da 
costa da Guiné solicitando ficarem livres do julgo da Companhia [do Grão-Pará e Maranhão].  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 31. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 914.  
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915  1777, Junho, 8, Cacheu 
CARTA do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, à rainha [D. Maria I] 
remetendo para a cadeia do Limoeiro os presos capturados durante o castigo dado aos levantados de 
Ziguinchor, sendo acusados da morte de alguns soldados que guarneciam aquela praça; dando conta que 
intentaram contra sua vida e contra a do oficial que deixou governando Ziguinchor; acerca dos seus serviços 
na praça de Cacheu e a sua sucessão; informando que o tenente Manuel Gomes Vale governou Ziguinchor 
por mais de seis meses com o posto de capitão cabo, tendo fortificado e feito as prisões dos réus que 
presentemente estava a remeter para o Limoeiro e com tal deveria ser renumerado pelos seus serviços; 
mencionando que Filipe Gonçalves Braga, sua mulher Maria Joséfa e António Vermão de Sousa 
encabeçaram os levantamentos e ataques contra à ordem [estabelecida]; advertindo que para além dos 
presos, os moradores de Ziguinchor também deveriam ser castigados.  
Anexo: relações, cartas (cópias).  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 33, 32 e 37. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 915.  
 

 

916  1777, Junho, 8, Cacheu 
CARTA do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, , ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], remetendo os autos e devassas que se tiraram 
contra os levantados de Ziguinchor, e uma carta dos reis vizinhos da praça dirigida à rainha [D. Maria I], 
[intercedendo pelos presos seus parentes].  
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 33. 
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 916.  
 

 

917  1777, Junho, 16, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], remetendo a relação dos bichos e pássaros que levava a 
corveta Nossa Senhora da Oliveira, de que era capitão Francisco de Sales Silva. 
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 34.  
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 917.  
 

 

918  1777, Junho, 16, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], remetendo relação das honras e cerimónias fúnebres de 
D. José I feitas em Bissau e outra relação das festas e demostrações de alegria pelo casamento do príncipe 
da Beira, D. José com a sua tia materna D. Maria Francisca Benedita.  
Anexo: relação.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 35.  
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 918.  
 

 

919  1777, Junho, 16, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], remetendo relação da carga que levava a corveta Nossa 
Senhora da Oliveira, de que era capitão Francisco Sales Silva.  
Anexo: relação.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 36.  
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 919.  
 

 

920  1777, Junho, 18, Cacheu 
CARTA do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, à rainha [D. Maria I] 
solicitando ser substituído no cargo que ocupava, por se aproximar o fim do seu triénio e por padecer de 
várias moléstias.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 37.  
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 920.  
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921  1777, Junho, 20, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta que remeteu ao Conselho Ultramarino um 
auto de perguntas que mandou fazer acerca dos procedimentos do padre visitador, cónego João Leitão do 
Vale e uma carta relatando os acontecimentos envolvendo o dito visitador, da qual estava a remeter uma 
cópia; e informando que estava doente, mas que quando apresentasse alguma melhoria iria para Ziguinchor 
em virtude do levantamento ocorrido naquela povoação. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 39.  
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 921.  
 

 

922  1777, Julho, 3, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], remetendo a lista da carga que a corveta São Francisco 
Xavier, de que era capitão Francisco Jaques Caldeira, levava para a Corte e reiterando a importância dos 
escravos que a Companhia do Grão-Pará e Maranhão mandava para o Brasil. 
Anexo: relação.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 40.  
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 922.  
 

 

923  1777, Julho, 3, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta da desordem ocorrida em Ziguinchor, 
protagonizada por alguns dos culpados do levantamento que permaneceram naquela praça, que conjuraram 
com os gentios, fazendo amarrações nas canoas e escravos dos brancos; queixando-se que a Companhia 
[do Grão-Pará e Maranhão] não levava armas e fazendas para o povo, adiantando que nem levaram 
fazendas suficientes para fazer o pagamento da tropa.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 41.  
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 923.  
 

 

924  1777, Julho, 3, Bissau 
MAPA geral da guarnição e apetrechos de guerra da praça de São José de Bissau.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 25.  
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 924.  
 

 

925  1777, Julho, 4, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta que entregou uma embarcação que tinha sido 
tomada dos ingleses em cumprimento de ordem contida numa carta do enviado [extraordinário e ministro 
plenipotenciário de Portugal na Grã-Bretanha, Luís Pinto de Sousa Coutinho], contudo não a levaram por 
estar incapaz, tendo sido levada pela maré para perto de um ilhéu, e queixando-se que os administradores 
da Companhia do Grão-Pará e Maranhão não quiseram ir buscar a embarcação, adiantando que também 
não deixaram que uns grumetes trabalhassem nas embarcações da Companhia até receberem a sua parte 
da tomada de uma embarcação; sobre o socorro das armas e munições pedidos pelo comandante da praça 
de Cacheu, [António Vaz de Araújo], e a impossibilidade de formar uma companhia [militar] para servir em 
Cacheu; e acerca das investidas do gentio balanta vizinho de Bissau. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 43 e 46.  
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 925.  
 

 

926  1777, Julho, 4, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta que pela escuma Nossa Senhora do Rosário 
da Companhia Geral do Gão Pará e Maranhão, de que era capitão João António Vasques, remeteria uma 
quantidade de cera respeitante aos bens que sequestrou do ex-governador de Bissau, Sebastião da Cunha 
Souto Maior, tal como constava do conhecimento incluso. 
Anexo: conhecimento.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 44.  
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 926.  
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927  1777, Julho, 4, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], queixando-se dos procedimentos e comportamento 
prepotente do [administrador da Companhia do Grão-Pará e Maranhão], João da Costa, causando muitas 
desordens em Bissau, mencionando que mandou para o mar umas arrobas de arroz   de uma esmola dada 
ao convento [dos franciscanos] em Cabo Verde e negava-se a facultar uma chalupa para o serviço régio; e 
ainda afirmando que o comandante de Bissau queixava-se da falta de soldados apesar de ter duzentos 
homens [para guarnecer a praça].  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 45.  
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 927.  
 

 

928  1777, Julho, 27, Geba 
CARTA do capitão cabo da praça de Geba, António Fernandes Martins, ao rei [D. José I] queixando-se da 
atitude dos administradores da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, João da Costa e João António Pereira, 
acusando-os de prejudicar o povo, atrapalhando os seus negócios, mencionando que os dois 
administradores venderam-lhe uma chalupa para que pudesse mandar buscar [mantimentos] à Serra Leoa, 
mas recusaram a vender-lhe os demais apetrechos necessário, numa tentativa de impedir que seguisse 
viagem,  por querem serem os únicos envolvidos no comércio naquelas partes. 
Obs.: A carta é dirigida ao “Soberano Senhor” [D. José I] contudo nesta data D. Maria I  já era rainha de 
Portugal, por falecimento do seu pai D. José em Fevereiro de 1777; anexo: representação.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 47.  
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 928.  
 

 

929  1777, Agosto, 30, Ilha de Santiago 
CARTA do governador e capitão-general de Cabo Verde, António Teles de Sousa Menezes, à rainha [D. 
Maria I] dando conta da desobediência do sargento-mor comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier 
Baião, queixando-se que respondeu tardiamente a carta que lhe escreveu logo depois da sua tomada de 
posse com ordens para fazer festejos públicos por ocasião do casamento [de D. Maria Francisca Benedita 
com o seu sobrinho, príncipe da Beira, D. José, e as honras fúnebres do falecimento de D. José I, bem como 
pedindo conta do estado da ilha de Bissau, da necessidade de socorro, tendo-se juntando ao processo os 
ofícios do sargento-mor comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, explicando o motivo da demora 
em responder a dita carta; e ainda acerca da ordem do dito governador e capitão-general de Cabo Verde 
para que colocasse em arrecadação todos os direitos que pertenciam à Fazenda Real, em virtude da 
extinção da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, remetendo a conta corrente da despesa e rendimentos da 
Fazenda Real, e uma outra conta de vários direitos miúdos, para cuja arrecadação nomeou o almoxarife José 
Rodrigues de Morais Lobo, e sobre as medidas necessárias para conservação daquela praça].  
Anexo: cartas, certidão, provisão (cópia), carta (cópia), relações e mapas. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 46 e 42; e cx. 12, doc. 1.  
AHU_CU_049, Cx. 10, D. 929.  
 

 

930  1777, Setembro, 3, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I] sobre requerimento do ex-capitão-mor de Cacheu, 
Bernardo de Azevedo Coutinho, solicitando ordens para que se lhe tire residência do tempo que serviu em 
Cacheu. 
Anexo: requerimentos e informação. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 48 e 18.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 930. 
 

 

931  1777, Outubro, 20, Bissau 
AUTO de correição e devassa tirada pelo sargento-mor comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, 
contra o capitão cabo de Geba, António Fernandes Martins, contendo o auto de testemunhas.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 49.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 931. 
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932  1777, Novembro, 4, Bissau  
AUTO DE JUSTIFICAÇÃO feito por ordem do sargento-mor comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier 
Baião, sobre os requerimentos dos moradores da povoação de Geba, queixando-se dos procedimentos dos 
administradores da Companhia do Grão-Pará e Maranhão. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 50.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 932.  
 

 

933  [post. 1777, Novembro, 28] 
OFÍCIO do sargento-mor da povoação de Geba, Sebastião da Silva Barros, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], acerca da situação vivida na praça de Bissau, queixando-se 
dos procedimentos do governador daquela praça, acusando-o de se ter esquecido das sua obrigações e zelo, 
mencionando a falta de qualidade dos oficiais, denunciando o conluio do gentio com a tropa, reiterando que 
não existiam oficiais tão zelosos como Bernardino António Alvares de Andrade e Luís da Silva Cardoso 
AHU-Guiné, cx. 25, doc. 38 e 37.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 933.  
 

 

934  1777, Dezembro, 25, Bissau  
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta da chegada de um novo administrador da 
Companhia, para render [João da Costa e João António Pereira], pela corveta São Francisco de Paula da 
Companhia do Grão-Pará e Maranhão, de que era capitão António Florêncio; queixando-se dos 
procedimentos dos administradores rendidos, mencionando que os ditos administradores não permitiam a 
prática de negócio aos moradores de Bissau e Geba e faziam o pagamento aos soldados em géneros, 
praticando preço excessivos; remetendo três devassas tiraras aos ditos administradores entre 1774 e 1777;  
advertindo a falta de soldados e munições na praça e remetendo mapas acerca do assunto; informando que 
um sargento-mor faleceu no Pará à caminho de Portugal; e referindo que em Agosto remeteu pela escuma 
Nossa Senhora do Rosário uma quantidade de cera pertencente aos bens sequestrados do ex-governador de 
Bissau, Sebastião da Cunha Souto Maior.  
Anexo: representações e extrato de carta.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 51.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 934.  
 

 

935  [ca. 1777] 
MAPA da compra de dois carregamentos de escravos remetidos dos portos de Cacheu e Bissau para o Pará, 
um enviado galera Santa Ana e São Domingos e outro conduzido por João do Espírito Santo, discriminando 
os preços praticados. 
AHU-Guiné, cx. 25, dc. 17.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 935. 
 

 

936  [post. 1777] 
REPRESENTAÇÃO do povo das praças de Cacheu, Farim e Ziguinchor à [rainha D. Maria I] queixando-se 
dos procedimentos dos administradores da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, solicitando que os livrasse 
da opressão e vexames que vinham sendo alvo por parte dos ditos administradores.  
Anexo: representação. 
AHU-Guiné, cx. 25, doc. 58.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 936. 
 

 

937  1778, Fevereiro, 10, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha D. Maria I sobre carta do sargento-mor comandante da praça 
de Cacheu, António Vaz de Araújo, de 20 de Junho de 1777, queixando dos procedimentos do visitador [do 
distrito da Guiné], cónego João Leitão do Vale, acusando-o de inquietá-lo e desacatá-lo publicamente com 
nomes injuriosos, de pressionar o povo e solicitando a sua substituição e que se tire a sua residência.  
Anexo: carta régia (cópia), sumário, certidões e carta.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 52.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 937.  
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938  [post. 1778, Abril, 4] 
REQUERIMENTO do cabo de esquadra da primeira Companhia de Granadeiros do Regimento de 
Schaumbourg Lippe, à rainha [D. Maria I], solicitando ser provido no posto de capitão-mor de Bissau, em 
satisfação aos seus serviços e aos dos seus tios Manuel Duarte e Sebastião Ferreira de Freitas. 
Anexo: certidão.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 53.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 938.  
 

 

939  1778, Junho, 15, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], acerca da necessidade de uma resolução régia sobre com 
se regeria as praças da Guiné após a abertura do comércio para todos os vassalos da rainha de Portugal, em 
virtude do fim da exclusividade comercial da Companhia do Grão-Pará de Maranhão, principalmente no que 
tocava ao sustento da tropa, uma vez que os rendimentos da Fazenda Real eram insuficientes e 
mencionando o envio de um mapa dos gastos; remetendo uma letra, alguma quantidade de cera e uns autos 
respeitantes aos bens do ex-governador de Bissau, Sebastião da Cunha Souto Maior. 
Anexo: letra de câmbio, extrato de carta, conhecimento e mapa. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 54; cx. 12, doc. 1.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 939.  
 

 

940  1778, Junho, 22, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, à rainha [D. Maria I] 
sobre o despacho dos navios no tempo da vigência da Companhia do Grão-Pará e Maranhão; dando conta 
do estado em que a dita Companhia deixou as praças da Guiné, as casas do governo, os quartéis dos 
soldados, as fortalezas e baluartes, artilharia, e falta de embarcações para conduzir os mantimentos; 
advertindo para a necessidade de haver maior centralização no governo das praças da Guiné, podendo 
existir um só governador e uma só alfândega e Fazenda Real.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 55.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 940.  
 

 

941  1778, Agosto, 18, Lisboa  
DESPACHO do Conselho Ultramarino determinando que se coloque editais do concurso para nomeação de 
pessoas para ocupar o posto de sargento-mor comandante da praça de Cacheu. 
Anexo: lista, informação, edital, requerimentos, certidão, atestados e mandado. 
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 1, e cx.11, doc. 38. 
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 941.  
 

 

942  [ant. 1778, Setembro, 4] 
REQUERIMENTO de Manuel Gomes Vale à rainha [D. Maria I] solicitando ser provido no posto de sargento-
mor de infantaria e comandante da praça de Cacheu, em satisfação aos serviços na Guiné como escrivão da 
Fazenda Real, alferes tenente, tendo servido nalgumas situações de sargento-mor da praça de Cacheu, 
comandado a praça de Nossa Senhora da Luz de Ziguinchor, reiterando que conduziu para Portugal aos 
presos os prisioneiros do levantamento de Ziguinchor. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 56.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 942.  
 

 

943  1778, Setembro, 8, Cacheu 
CARTA do sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, à rainha [D. Maria I] 
acerca do lastimável estado das praças da Guiné, estando os escassos moradores reduzidos à pobreza, 
tendo a Companhia do Grão-Pará e Maranhão contribuído para tal situação, adiantando que a Junta da 
Companhia do Grão-Pará e Maranhão deveria ressarcir as praças da Guiné, reiterando os administradores 
da Companhia pretendiam vender todas as embarcações de guerra existentes em Cacheu e  passaram o 
despacho dos navios para Bissau, recebendo ali os respetivos direitos, colocando em risco a posição de 
Cacheu como capital da Guiné.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 55.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 943.  
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944  1778, Novembro, 2, Cacheu 
RELAÇÃO das praças do costa da Guiné, sendo elas Cacheu, Farim, Ziguinchor, Bissau e Geba, 
descrevendo detalhadamente as suas fortificações e guarnição das praças, o número de moradores, as 
edificações religiosas, os géneros e mantimentos e ainda acerca dos gentios vizinhos das praças. 
Anexo: relação. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 57.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 944.  
 

 

945  1778, Novembro, 2, Cacheu. 
OFÍCIO do [sargento-mor, comandante da praça de Cacheu], António Vaz de Araújo, ao [sargento-mor, 
comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião], pedindo que remetesse a chalupa Nossa Senhora da 
Vida que pertencia a Fazenda Real e ser precisa para o serviço da mesma e não para os negócios do 
reverendo padre Trofa, reiterando que vinha satisfazendo aos administradores da Companhia do Grão-Pará e 
Maranhão por conta da Fazenda Real a quantia da dita chalupa com a condição de apronta-la para ser 
remetida para Cacheu. 
Obs.:  contém reconhecimento da assinatura de António Vaz de Araújo feita em 15 de Maio de 1780.  
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 58.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 945. 
 

 

946  1778, Novembro, 7, Bissau 
OFÍCIO [do sargento-mor, comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião], ao [sargento-mor, 
comandante da praça de Cacheu], António Vaz de Araújo, informando, em resposta à carta de 2 de 
Novembro do mesmo ano, que não remeteria para Cacheu a chalupa Nossa Senhora da Vida uma vez que 
fora comprada pelos religiosos da praça de Bissau aos administradores da Companhia do Grão-Pará e 
Maranhão, justificando que em Cacheu encontrava-se a chalupa Nossa Senhora da Saúde que podia ser 
usada no serviço régio. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 59.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 946.  
 

 

947  [ca. 1778] 
OFÍCIO do administrador da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, João da Costa, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre o estado em que deixou os domínios portugueses 
na costa africana, dando conta que a praça de São José de Bissau estava completamente edificada mas 
precisava de manutenção, em virtude da Companhia ter deixado de fazer consertos na praça depois do fim 
da exclusividade comercial e os edifícios estavam em ruínas uma vez que o governador não dispunha de 
meios para concertá-los; mencionando a falta de sacerdotes em Bissau, Geba e Rio Nuno praças com 
grande população de negros católicos que necessitavam de auxílio cristão; referindo que o número de 
soldados da guarnição da praça de Bissau que estavam sem uniformes, com os pagamentos em atraso e 
com falta de mantimentos; reiterando que a praça de Ziguinchor estava quase deserta estando os moradores 
a viver no mato com os gentios, acusando o comandante da praça de Cacheu, [António Vaz de Araújo] de 
propiciar esta situação; afirmando que a praça de Cacheu se conservava no seu antigo estado, com a 
artilharia necessitando de reparos, estando quase deserta dado que os seus moradores não tinham muitos 
meios de subsistência e que contava apenas com a presença de um religioso. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 60.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 947.  
 

 

948  [ca. 1778] 
RELAÇÃO do estado das fortificações da praça de Cacheu, e os presídios adjacentes: contendo descrição da 
casa forte de Cacheu que encontrava-se cercada pela tabanca, mencionando as suas cortinas e peças 
montadas, os pequenos baluartes, e que possuía um corpo de guarda separado do alojamento onde viviam 
os soldados; descrevendo os baluartes de São Francisco, Nossa Senhora do Vencimento, Santo António, 
São José de Baixa Mar; expondo a composição da guarnição da praça; e sobre a composição das estruturas 
de fortificação dos presídios de Farim e Ziguinchor. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 61.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 948.  
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949  1779, Junho, 15, Bissau 
AUTO DE DEVASSA (traslado) tirado por ordem do sargento-mor comandante da praça de Bissau, para 
apurar a morte do soldado Pedro Barbosa, sendo o culpado um outro soldado chamado Manuel das Neves.  
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 1. 
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 949.  
 

 

950  [ant. 1779, Setembro, 1] 
REQUERIMENTO de José Anastácio Freire à [rainha D. Maria I] solicitando receber os documentos que 
entregou como opositor ao concurso para nomeação de pessoas para o posto de sargento-mor [comandante] 
da praça de Cacheu.  
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 80. 
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 950.  
 

 

951  [post. 1779] 
RELAÇÃO assinada pelo [sargento-mor comandante da praça de Cacheu], António Vaz de Araújo, das 
munições e fazendas que os administradores da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, Pedro Rodrigues de 
Sousa e Caetano Baltazar Machado e Melo deixaram nas praças de Cacheu, Farim e Ziguinchor para a 
Fazenda Real por conta das que receberam no tempo que a dita Companhia estava estabelecida naquelas 
praças. 
AHU-Guiné, cx. 25, doc. 75.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 951.  
 

 

952  [post. 1779] 
RELAÇÃO assinada pelo [sargento-mor comandante da praça de Cacheu], António Vaz de Araújo, do que se 
achava lançado nos livros da secretária [do governo de] Cacheu do inventário [dos bens] que se achavam 
nas praças de Cacheu, Farim, Ziguinchor e Bissau, para cobrir tudo o que o administrador Manuel Ferreira de 
Oliveira recebeu do que pertencia a Fazenda Real. 
AHU-Guiné, cx. 25, doc. 75.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 952.  
 

 

953  1780, Janeiro, 30, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor comandante da praça de Cacheu, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], queixando-se do seu estado de saúde e pedindo demissão do cargo que 
ocupava, para poder regressar ao Reino.  
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 1.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 953.  
 

 

954  1780, Fevereiro, 2, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor comandante da praça de Cacheu, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], pedindo que fosse substituído no comando daquela praça. 
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 1.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 954.  
 

 

955  1780, Fevereiro, 20, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor comandante da praça de Cacheu, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], pedindo que fosse tirado da Guiné por motivos de saúde e pelos muitos 
problemas que vinha tendo no exercício das suas funções.  
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 1.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 955.  
 

 

956  1780, Março, 10, Bissau 
OFÍCIO do [ajudante da praça de Bissau], Pedro António Braum, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro], afirmando ter sido injustamente preso pelo sargento-mor da praça de 
Bissau, Inácio Xavier Baião, e remetendo certidão dos seus serviços na Guiné. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 1.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 956.  
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957  1780, Março, 15, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta da chegada naquela praça de Sebastião da 
Cunha Souto Maior, levando consigo carta de perdão, para receber seus bens sequestrados, contudo foram 
arrematados e o seu produto enviado para a Secretaria de Estado [da Marinha e Ultramar]; remetendo [os 
autos] das culpas de um soldado de uma das Companhias da praça; sobre uma contenda entre os gentios, 
os soldados e os moradores da praça de Bissau; solicitando o envio de carretas;  advertindo que recorreu 
aos administradores da Companhia para obter provisão de mantimentos e vacas, e para prover os 
pagamentos dos soldados; mencionando a necessidade de um oficial para a alfândega, dado que o 
almoxarife e escrivão vindos de Cabo Verde eram incompetentes para aquele serviço.  
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 1.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 957.  
 

 

958  1780, Março, 30, Cacheu 
OFÍCIO do presidente do hospício da Nossa Senhora da Conceição da praça de Cacheu, frei Domingos de 
Braga, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], queixando-se que fora 
ameaçado pelo sargento-mor comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, quando deslocou-se para 
aquela praça afim de obter mantimentos e materiais para o reparo da igreja, mencionando fora obrigado a 
pagar os direitos das mercadorias que comprou para sua congregação e que Xavier Baião teceu impropérios 
contra o sargento-mor e comandante da praça de Cacheu, [António Vaz de Araújo], acusando-o de fazer 
guerra injusta contra os gentios; remetendo certidão passada pelo escrivão da Fazenda Real e alfândega da 
praça de Cacheu atestando que nunca os religiosos missionários pagaram quaisquer direitos na Guiné. 
Anexo: certidão.  
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 2.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 958.  
 

 

959  1780, Março, 30, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar], informando que o sargento-mor comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier 
Baião, cobrava indevidamente os direitos reais em Farim, apesar de ter regulamentado os direitos de Farim e 
Ziguinchor logo depois a sua chegada em Cacheu; queixando-se da má relação que mantinha com o 
sargento-mor e comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, e com administrador da Companhia do 
Grão-Pará e Maranhão, João da Costa, referindo que teve notícias por parte do presidente do hospício de 
Bissau, frei Domingos de Braga, da forma como o Xavier Baião se referia à sua pessoa.  
Anexo: termos.  
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 1.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 959.  
 

 

960  1780, Março, Lisboa  
CARTAS (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], ao 
[embaixador de Portugal em França], D. Vicente de Sousa Coutinho, acerca das representações do francês 
João Baptista Bordaje, ex capitão do navio francês São João Baptista, sobre a tomada do navio e sua prisão 
em Ziguinchor, referindo que da Costa da Guiné o capitão fora remetido preso para o Limoeiro, sendo que 
depois de solto solicitava reaver a carga que estava na embarcação no ato da tomada e que encontrava-se 
na posse da Companhia do Grão-Pará e Maranhão.  
Anexo: carta, extratos de cartas, auto, requerimentos (cópia), certidão (cópia), representação (cópia),  
AHU-Guiné, cx. 10, doc. 39, 22 e 14.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 960.  
 

 

961  1780, Abril, 3, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor comandante da praça de Cacheu, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], pendido licença para se recolher ao Reino em virtude do seu estado de saúde.  
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 1.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 961.  
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962  1780, Abril, 18, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor comandante da praça de Cacheu, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], sobre ter dado execução à ordem régia determinando que restituísse o valor dos 
direitos reias cobrados indevidamente a João do Espirito Santo e mencionando os motivos da dita cobrança. 
Anexo: recibo. 
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 1.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 962.  
 

 

963  [post. 1780, Maio, 8] 
DISCURSO dos habitantes das capitanias do Pará, Maranhão, Pernambuco e Paraíba a respeito de uma 
nova Companhia com título de contrato, que se pretendia fazer, com a exclusividade do comércio de 
escravos da Guiné.  
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 3.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 963.  
 

 

964  1780, Maio, 10, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor comandante da praça de Cacheu, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], pendido licença para se recolher ao Reino devido à sua doença.  
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 1.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 964.  
 

 

965  1780, Maio, 15, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], remetendo o recibo passado por João do Espirito Santo 
dos direitos de uma quantidade de escravos que pagou indevidamente, desculpando-se pelo erro e 
responsabilizando por qualquer dano que possa ter causado ao serviço régio; expondo a falta de pagamentos 
aos [filhos da folha] de Ziguinchor e Farim; acerca das ameaças e declarações feitas por Sebastião da Silva 
para incriminá-lo.   
Anexo: recibo. 
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 1.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 965.  
 

 

966  1780, Maio, 20, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro],  defendendo-se das denúncias do sargento-mor 
comandante da praça de Cacheu, [António Vaz de Araújo], acusando-o de não prestá-lo contas e que se 
intrometia com a sua alfândega por cobrar os direitos dos escravos oriundos de Bissau, que embarcavam em 
Cacheu com destino ao Brasil, advertindo que estas acusações se baseavam na falsa informação de que 
Bissau pertencia à jurisdição de Cacheu, reiterando que cumpria todas as suas obrigações, recorrendo a 
Companhia do Grão-Pará e Maranhão para fazer os pagamentos e dar as rações da tropa; mencionando os 
problemas que sempre teve com o sargento-mor comandante da praça de Cacheu; sobre estar doente e 
servir no posto há muitos anos enfrentando muitas dificuldades.  
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 1; cx. 11, doc. 62.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 966.  
 

 

967  1780, Maio, 22, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor comandante da praça de Cacheu, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, 
Martinho de Melo e Castro], remetendo relação da despesa e receita da Fazenda Real relativas ao ano de 
1799 e cópia da letra que do seu alcance se passou à favor dos deputados da Companhia do Grão-Pará e 
Maranhão, para satisfazer a quantia que [os administradores] disperderam com o pagamento dos filhos da 
folha de Cacheu, Farim e Ziguinchor.  
Anexo: relação e letra. 
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 1.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 967.  
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968  1780, Agosto, 5, Cacheu 
RELAÇÃO do estado da praça de São José de Bissau em Janeiro de 1778: a guarnição, armamentos, 
artilharia e demais apetrechos de guerra, e as despesas com a dita guarnição.  
Obs.: ver AHU- CARTm- 049- D. 162; anexo: mapa e relação. 
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 3-A.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 968.  
 

 

969  1781, Abril, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha D. Maria I sobre resolução régia da consulta de 2 de 
Setembro de 1760, reformada em 20 de Outubro de 1779, acerca dos requerimentos do síndico e mais 
religiosos missionários do hospício de Nossa Senhora da Conceição da praça de Cacheu solicitando a 
entrega de uma quantidade de barras de ferro que receberam de esmola para reedificar o hospício, 
prerrogativa que vinham pedindo desde do reinado de D. João V.  
Anexo: consultas, requerimentos, certidões, aviso, informação, ofícios (cópia), provisões (cópia), despachos, 
ofício e extratos.  
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 5, 4 e 28.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 969. 
 

 

970  1781, Abril, 8, Cacheu 
OFÍCIO do [sargento-mor comandante de Bissau], Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro], informando que recorreu aos administradores [da Companhia do Grão-
Pará e Maranhão] para obter as rações diárias dos soldados, tendo passado uma letra sobre o Erário Régio 
com o valor despendido à favor dos deputados da Companhia; remetendo relações da despesa e dos 
rendimentos; informando que mandou para cidade do Maranhão cinco degredados culpados em vários 
crimes e um alferes que servia sem patente régia e descurando das suas funções, e que prendeu o ajudante 
[da praça] por procedimento indigno, advertindo para a falta de oficiais naquela praça.  
Anexo: relações.  
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 10.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 970.  
 

 

971  1781, Maio, 10, Cacheu 
OFÍCIO [dos administradores da Companhia do Grão-Pará e Maranhão em Cacheu], João Pereira Barreto e 
Ambrósio da Costa, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], remetendo 
as cópias das cartas que dirigiram à rainha [D. Maria I]. 
Anexo: cartas (cópia).  
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 15.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 971.  
 

 

972  1781, Junho, 2, Cacheu 
OFÍCIO do capitão-mor da praça de Cacheu, Pedro Correia de Seabra, ao [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta da sua chegada em Cacheu, depois de uma escala na 
ilha de [Santiago] de Cabo Verde, tendo tomado posse em 17 de Março de 1781; remetendo inventário do 
estado de Cacheu, mencionando a falta de carpinteiros e pedreiros para as obras da praça; informando que 
após consultar os principais moradores de Cacheu, resolveu dar licença pedida pelo capitão comandante e 
moradores de Geba para fazerem guerra contra o gentio Canico Balá, vizinho da praça de Cacheu. 
Anexo: inventário.  
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 23.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 972.  
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973  1781, Junho, 11, Bissau 
OFÍCIO do [sargento-mor comandante da praça de Bissau], Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], informando que recorreu aos administradores da Companhia 
do Grão-Pará e Maranhão para acudir os soldados e poder dar as suas rações diárias; remetendo relações 
dos rendimentos e da despesa; informando que Luís Páscoa, natural de Bissau e residente em Riponga na 
Serra Leoa, mandou uma embarcação armada em guerra com bandeira portuguesa roubar uma chalupa dos 
religiosos da praça de Bissau que foi para a Serra Leoa comprar escravos e cola, alegando que o roubo fazia 
parte de uma presas que o signatário mandou fazer nos Bijagós por conta da presença de navios ingleses na 
Serra Leoa; dando conta que mandou cinco degredados para Maranhão e um alferes que deu baixa pela sua 
incapacidade e desobediência; solicitando o envio de dois oficiais e alguns soldados, dado que com o 
falecimento do ajudante daquela praça Pedro António Braum ficaram apenas dois oficiais em serviço; acerca 
das providências régias para que se compre uma lancha para prover mantimentos e vacas, em virtude do 
novo contrato da Companhia do Grão-Pará e Maranhão não contemplar tais obrigações.  
Anexo: relações.  
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 24.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 973.  
 

 

974  1781, Junho, 16, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, a Duarte de Melo da 
Silva Castro Almeida, determinando que informasse sobre carta inclusa de Pedro António de Braum, preso 
em Bissau por ordem do sargento-mor comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião. 
Anexo: ofício e lembrete. 
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 25 e 7.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 974.  
 

 

975  1781, Outubro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I] acerca do juízo da Justificação do Reino ter dado 
sentença favorável à D. Margarida Teresa Joaquina Maldonado, viúva do sargento-mor da praça de Bissau, 
Luís da Silva Cardoso, que solicitou renumeração dos serviços do seu marido. 
Anexo: requerimentos e certidões.  
AHU-Guiné, cx. 12, doc. 26 e 27; e cx. 11, doc. 64.  
AHU_CU_049, Cx. 11, D. 975.  
 

 

976  1782, Abril, 12, [Lisboa] 
RECIBO passado pelo escrivão do meirinho do Conselho Ultramarino, José Teotónio Correia Ramos e pelo 
capitão da nau São Francisco de Paula, João Franco, declarando que a dita nau, que estava de partida para 
Cacheu, levava uma ordem expedida pelo Conselho Ultramarino para ser entregue ao comandante de 
Cacheu. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 3.  
AHU_CU_049, Cx. 12, D. .  
 

 

977  1782, Abril, 20, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], explicando o motivo da prisão do falecido ajudante daquela 
praça, [Pedro António Braum]; remetendo relação da despesa e receita da praça, e pedindo que esta fosse 
acudida face aos perigos e insultos que estavam sujeitos por parte dos inimigos.  
Anexo: mapas. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 4.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

978  1782, Julho, 9, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor comandante da praça de Cacheu, Pedro Correia de Seabra, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, informando que remeteu frei Domingos de Braga 
para Portugal na corveta São Francisco de Paulo, de que era capitão João Franco, em cumprimento de uma 
ordem régia. 
Anexo: portaria e recibo. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 4.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
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979  1782, Setembro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha [D. Maria I] sobre carta do sargento-mor comandante da praça 
de Cacheu, Pedro Correia de Seabra, dando conta da sua tomada de posse, do estado em encontrou 
Cacheu, a falta de armas, carretas e demais apetrechos de guerra necessários para a conservação da praça 
e para a guerra que se pretendia fazer contra o valentão Canicó Balá, vizinho de Cacheu, em resposta aos 
insultos e furtos que vinha infringindo aos moradores, privando-os da pratica do comércio. 
Anexo: informação.  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 7.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

980  [ca. 1782] 
REQUERIMENTO do ex-sargento-mor comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta do seu empenho em 
desempenhar as suas obrigações no período em que governou a praça entre 1774 e 1781, informando o 
estado em que encontrou a praça de Cacheu, os esforços que fez para conservar as praças sob o seu 
comando, os levantamentos que pacificou, nomeadamente em Ziguinchor, e da guerra que enfrentou em 
Farim, reiterando que não consta nenhuma queixa contra à sua pessoa, com a exceção de uma queixa feita 
pelo seu sucessor, Pedro Correia de Seabra , e dos administradores da Companhia do Grão-Pará e 
Maranhão que lhe acusavam de não passar letras para o Erário Régio, referindo que cobrou muitas dívidas 
da Companhia, e para atestar os seus bons serviços juntou documentos que comprovava a sua boa conduta 
no desempenho das suas funções. 
Anexo: certidões, atestados, provisão e autos. 
AHU-Guiné, cx. 11, doc. 63; e cx.13, doc. 5 e 9; cx. 12, doc. 1, 8,9,11,12,13,14,16, 17,18,19,20 e 22. 
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

981  [ant. 1783, Janeiro, 21] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da praça de Cacheu, Joaquim da Costa Prata, à rainha [D. Maria I] 
solicitando provisão determinado que o comandante da praça de Cacheu, Pedro Correia de Seabra, remeta 
para o Conselho Ultramarino a devassa ou justificação que fez contra o suplicante, para que fosse apurada a 
verdade, e que se declare os motivos da devassa, e pedindo indeminização pelos bens de Correia Seabra 
alegando ter sido vítima de violência e roubo por parte do dito comandante. 
Anexo: requerimento (cópia). 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 11 e 10. 
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

982  1783, Maio, 16, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre ter dado execução à ordem régia determinando que 
formasse uma junta composta pelo provedor, tesoureiro e escrivão [da Fazenda Real]; expondo ser 
necessário uma pessoa para medir o arroz e pesar a [carne] de vaca para as rações diárias da tropa; 
queixando-se que já servia naquele posto há mais de nove anos sem receber nenhum aumento de patente; e 
dando conta do miserável estado da tropa, carecendo de homens e fardamento. 
Anexo: relação e mapa.  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 12.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

983  [ant. 1783, Outubro, 30] 
REQUERIMENTO de Joaquim Fernandes de Oliveira, filho do ex-sargento-mor da praça de Cacheu Manuel 
Fernandes de Oliveira, à rainha [D. Maria I] solicitando confirmação da carta patente do posto de capitão de 
infantaria da praça de Cacheu 
Anexo: carta patente. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 13.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
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984  1783, Dezembro, 23, Cacheu 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha D. Maria I satisfazendo o que o monarca ordenou acerca dos 
requerimentos do ex-sargento-mor de infantaria e comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, 
queixando-se dos procedimentos do atual comandante daquela praça, Pedro Correia de Seabra, acusando-o 
de o ter extorquido numa quantidade de cera dos emolumentos que lhe pertenciam do inventario do [falecido 
sargento-mor] Domingos Pires de Andrade, e tendo-lhe tomado alguns escravos, entre outros factos e 
violências infringidas por Correia de Seabra. 
Obs.: AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 69, fls. 154v- 157v; anexo: informação, requerimentos, 
carta, carta (cópia), inventário, auto, certidões e atestados. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 14, 1, 2 e 6; cx. 12, doc. 6.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

985  [ca. 1783] 
REQUERIMENTO do ex-sargento-mor comandante da praça de Cacheu, António Vaz de Araújo, à rainha [D. 
Maria I] solicitando ordem para que os deputados da Companhia do Grão-Pará e Maranhão satisfizessem as 
letras relativas aos seus soldos, em virtude do dinheiro ter sido embolsado pela Companhia nas contas da 
Fazenda Real.  
Anexo: auto.  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 8.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

986  1784, Janeiro, 10, Cacheu 
CARTA dos comandantes interinos da praça de Cacheu, o vigário presbítero João Pereira Barreto e 
Ambrósio da Costa Alvarenga, à rainha [D. Maria I] informando que foram eleitos pelos principais moradores 
de Cacheu para governar a praça, em virtude do falecimento do sargento-mor comandante, Pedro Correia de 
Seabra. 
Anexo: certidão.  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 15 e 18.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

987  1784, Janeiro, 10, Cacheu 
CARTA do comando interino da praça de Cacheu, o vigário presbítero João Pereira Barreto e Ambrósio da 
Costa Alvarenga à rainha [D. Maria I] pedindo que fosse nomeado um comandante para aquela praça.  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 17.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

988  1784, Janeiro, 10, Cacheu 
CARTA do comando interino da praça de Cacheu, o vigário presbítero João Pereira Barreto, Ambrósio da 
Costa Alvarenga e António Francisco, ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e 
Castro], remetendo cópia de duas cartas que enviaram à rainha D. Maria I pelo Conselho Ultramarino, 
[informando da morte do sargento-mor comandante da praça de Cacheu, Pedro Correia de Seabra e 
solicitando a nomeação de um novo comandante para a praça].  
Obs.: ver AHU-Guiné, cx. 13, doc. 15 e 18 atual AHU_CU_049, Cx. , D.. e AHU-Guiné, cx. 13, doc. 17 atual 
AHU_CU_049, Cx. , D. . anexo: carta (cópia).  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 18.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

989  1784, Março, 5, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre uma provisão régia [determinado que informasse a 
razão porque tirou mantimento de um religioso da ordem de São Francisco], ressalvando que a queixa não 
era verdadeira e remetendo certidão do sindico e religiosos da praça atestando o pagamento feito aos 
religiosos; informando que deu a um religioso a faculdade de se retirar da praça, dado que esteve alguns 
meses no quartel, por ter causado desordens, inclusive com o padre presidente do hospício.  
Anexo: provisão (cópia), portaria e atestado. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 20 e 19.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
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990  1784, Junho, 9, Lisboa  
DESPACHO do Conselho Ultramarino acerca da ordem régia para que se coloque editais de oposição à vaga 
de sargento-mor comandante da praça de Cacheu, em virtude da carta inclusa dos governadores interinos de 
Cabo Verde dando conta do falecimento do sargento-mor comandante da praça de Cacheu, Pedro Correia 
Seabra. 
Obs.: juntou-se a este processo a lista dos opositores ao posto, seus requerimentos e documentos 
comprovativos, sendo eles: Henriques Borges de Figueiredo, António Luís dos Santos, Luís da Veiga Barros, 
Francisco José Gomes e José Francisco Lisboa; anexo: lista e informação. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 27 e cx. 25, doc. 40.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

991  1784, Agosto, 23, Queluz 
DECRETO de D. Maria I nomeando António Teles de Menezes para o posto de sargento-mor comandante da 
praça de Cacheu, por tempo de três anos. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 22.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

992  [post. 1784, Setembro, 27] 
REQUERIMENTO de Pedro António da Silveira, filho legítimo do falecido José Pedo da Silveira e de D. Maria 
Joséfa Joaquina da Silveira, à rainha [D. Maria I] solicitando servir em Cacheu com patente de tenente, dado 
que alguns oficiais seriam destacados para acompanharem o novo [comandante da praça de Cacheu]. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 24.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

993  1784, Novembro, 24, Lisboa 
CARTA PATENTE dada pela rainha D. Maria I confirmando no posto de sargento-mor da praça de Nossa 
Senhora da Graça de Farim, Pascoal Pereira da Silveira, no fora provido pelo sargento-mor comandante da 
praça de Cacheu, Pedro Correia de Seabra, em virtude da morte de Domingos Pires 
Anexo: carta patente. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 26.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

994  1785, Janeiro, 19, Cacheu 
OFÍCIO do [sacerdote comandante da praça de Cacheu], João Pereira Barreto ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], informando que fez o inventário dos bens do falecido 
comandante da praça de Cacheu, Pedro Correia Seabra, para que o auto fosse remetido ao provedor dos 
defuntos e ausentes dos domínios ultramarinos, conforme determinação da Real da Mesa da Consciência e 
Ordens.  
Anexo: auto de inventário (traslado).  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 28 e 21.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

995  1785, Janeiro, 19, Cacheu 
OFÍCIO do [sacerdote comandante da praça de Cacheu], João Pereira Barreto ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta da chegada do novo comandante da praça de 
Cacheu, António Teles de Menezes, levando consigo uma carta dirigida ao senado da Câmara, órgão que 
não existia em Cacheu, advertindo que abriu a dita carta na qualidade de comandante interno da praça; 
informando que entregou as praças de Cacheu e Ziguinchor em paz conduzido o recém-nomeado 
comandante numa visita pelos baluartes, que estavam arruinados; e ainda sobre a situação de guerra vivida 
em Farim, em virtude dos insultos e desacatos protagonizados pelos mandingas de Bafatá e Reino de Briba. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 29.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
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996  1785, Janeiro, 22, Cacheu 
OFÍCIO do sargento-mor comandante da praça de Cacheu, António Teles de Menezes, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta que após a sua chegada em Cacheu 
fez uma inspeção nos baluartes, armentos constatando o mau estado da praça e dos apetrechos de guerra; 
informando a composição da guarnição da praça, mencionando a falta de soldados para guarnecer os 
baluartes e defender a praça; referindo que mandou castigar com açoites e embarcar como degredado para 
as galés da cidade de Maranhão os réus Roque de Brito, Florentino Lopes e Manuel Dias acusados de 
protagonizar um levantamento; expondo que Ambrósio da Costa Alvarenga ofereceu-se para ir com os seus 
escravos socorrer a povoação de Farim à sua conta, reiterando que alguns moradores de Cacheu iriam 
acompanhá-lo; sobre o que era necessário para a segurança de Cacheu, enfatizando a necessidade de 
obras na casa forte, quartéis de soldados e casa da pólvora; remetendo relações do que era necessário para 
a praça e medicamentos precisos para a botica de Cacheu; acerca da falta de livros de matrícula para lançar 
as despesas e receitas; remetendo o inventário dos bens do seu antecessor, Pedro Correia Seabra; e ainda 
acerca do que seu antecessor devia ao hospício de Cacheu, adiantando que os religiosos fizeram 
requerimento anexando uma justificação que provava ser a dívida verdadeira, dado que Correia Seabra fora 
herdeiro e testamentário do falecido José Ribeiro de Ziguinchor, devedor dos religiosos. 
Anexo: relações e auto. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 30 e 25.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

997  1785, Janeiro, 30, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], informando que o religioso franciscano da província da 
Soledade e presidente do hospício da praça de Bissau, frei Manuel Sanclim Monteiro, retirou-se para 
Portugal na corveta São Rafael, ocupando o lugar de capelão da embarcação.  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 31.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

998  [post. 1785, Março, 17] 
REQUERIMENTO do sargento de uma das Companhias do segundo regimento da Armada Real, José 
Teixeira Rocha, à rainha D. Maria I solicitando ser promovido para um dos postos vagos na praça de Bissau 
ou para o posto de capitão-mor da ilha do Fogo, em satisfação aos seus serviços.  
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 32.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

999  [post. 1785, Abril, 6] 
REQUERIMENTO de José Pinto à rainha D. Maria I solicitando confirmação do posto de capitão de infantaria 
auxiliar, na qual fora provido pelo governador da praça de Cacheu, por morte de João António Siqueira.  
Anexo: carta patente. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 33.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1000  1785, Abril, 28. Cacheu 
OFÍCIO do sacerdote e comandante interino da praça de Cacheu, João Pereira Barreto, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], informando da morte do sargento-mor e 
comandante da praça de Cacheu, António Teles de Menezes, após três meses de serviço, tendo ficado no 
seu lugar, não por eleição do povo, mas por nomeação do falecido comandante aquando da sua doença.  
Anexo: certidão e ofícios.  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 34, 35 e 43-A.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
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1001  1785, Abril, 28. Cacheu 
OFÍCIO do sacerdote e comandante interino da praça de Cacheu, João Pereira Barreto, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta do estado da praça da Cacheu, 
Farim e Ziguinchor, estando sem baluartes, artilharia, apetrechos de guerra e remetendo relação do 
necessário para a praça de Cacheu. 
Anexo: ofícios e relações. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 36 e 41.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1002  1785, Abril, 28. Cacheu 
OFÍCIO do sacerdote e comandante interino da praça de Cacheu, João Pereira Barreto, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], solicitando a nomeação de um novo comandante 
para a praça de Cacheu, em virtude das dificuldades que vinha encontrando e as inúmeras queixas que vinha 
sendo alvo. 
Anexo: ofício. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 37 e 42.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1003  1785, Abril, 28. Cacheu 
OFÍCIO do sacerdote e comandante interino da praça de Cacheu, João Pereira Barreto, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], informando que Cacheu e Ziguinchor estavam em 
paz com os gentios vizinhos e a praça de Farim estava em guerra declarada com os Mandingas de Bafatá e 
Briba mencionando que o comando da ação esteve nas mãos de Ambrósio da Costa Alvarenga, reiterando 
que o falecido comandante de Cacheu, António Teles de Menezes fez avultadas despesas com a dita guerra, 
e dando conta do número de mortes, feridos e prisioneiros de guerra. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 38.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1004  1785, Abril, 28. Cacheu 
OFÍCIO do sacerdote e comandante interino da praça de Cacheu, João Pereira Barreto, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta da morte do sargento-mor 
comandante da praça de Cacheu, António Teles de Menezes, sendo que já moribundo encarregue-o do 
comando da praça, em disposição de um capítulo do seu regimento da qual remetia certidão, relembrando 
que o ex-comandante Pedro Seabra faleceu sem nomear sucessor interino, tendo-se feito eleição popular de 
uma junta composta por três comandantes. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 39.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1005  1785, Abril, 28. Cacheu 
OFÍCIO do sacerdote e comandante interino da praça de Cacheu, João Pereira Barreto, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta que as praças de Cacheu e 
Ziguinchor estavam em paz com o gentio vizinho, porém Farim estava em guerra com os Mandingas de 
Bafatá e Briba; informando o número de mortes e feridos resultantes de uma ação comandada por Ambrósio 
da Costa Alvarenga; sobre as avultadas despesas com a guerra; informando que convocou os gentios 
aliados de Portugal para socorrer Farim em virtude de não terem vassalos portugueses e naturais da Guiné 
em número suficiente para preparar uma nova batalha contra as praças de Bafatá e Briba.  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 40.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
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1006  1785, Abril, 28. Cacheu 
OFÍCIO do sacerdote e comandante interino da praça de Cacheu, João Pereira Barreto, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], acerca da arrecadação dos bens do falecido 
comandante da praça de Cacheu, António Teles de Menezes, que faleceu sem deixar testamento, e dando 
conta do que ficou devendo uma quantia a Anselmo José da Cruz e mais contratadores e aos 
administradores Bento Rodrigues e José Ginioux; e ainda acerca do inventário dos bens do falecido 
comandante [da praça de Cacheu, Pedro Correia de Seabra].  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 43.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1007  1785, Junho, 15, Bahia  
CARTA [do cantador geral] da Contadoria geral da África ocidental, Bahia e suas dependências, Sebastião 
Francisco Betanio, à rainha D. Maria I sobre carta do comando interino da praça de Cacheu, de 10 de Janeiro 
de 1784, dando conta do péssimo estado da igreja matriz da praça, pedindo a sua reedificação por conta da 
Fazenda Real, e expondo a pobreza da sua fábrica. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 44 e 16.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1008  [ant. 1785, Setembro, 9] 
REQUERIMENTO de Inácio Correia Carvalhal à rainha D. Maria, solicitando confirmação do posto de 
capitão-mor do baluarte de São Francisco da praça de Cacheu, na qual fora provido pelo governador e 
capitão-general de Cabo Verde, António Machado de Faria, por baixa que se deu a João Francisco Lima. 
Anexo: requerimento e cartas patentes. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 45 e 47.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1009  [ant. 1785, Setembro, 22] 
REQUERIMENTO de Francisco de Faria Salgado à rainha D. Maria, solicitando carta patente do posto de 
sargento-mor dos auxiliares da praça de Cacheu, na qual fora provido pelo governador e capitão-general de 
Cabo Verde, António Machado de Faria, por falecimento de António Tavares de Andrade 
Anexo: requerimento e cartas patentes. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 46 e 48.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1010  1785, Dezembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha D. Maria I sobre nomeação de pessoas para o posto de 
sargento-mor comandante da praça de Cacheu, que achava-se vago por morte de António Teles de 
Menezes, sendo candidatos António Lopes de Azevedo e António de Araújo e Castro.  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 50.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1011  1785, Dezembro, 16, Lisboa 
DECRETO da rainha D. Maria I nomeando o capitão-mor da vila da Praia, Luís Pedro de Araújo e Silva, para 
o posto de sargento-mor comandante da praça de Cacheu.  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 49.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1012  1786, Março, 1, Cacheu 
OFÍCIO do [sacerdote] e comandante interino da praça de Cacheu, João Pereira Barreto, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], informando do final da guerra entre a praça de 
Farim e as praças de Bafatá e Briba, explicando os motivos que levaram a celebração da paz e reiterando 
que as praças de Cacheu e Ziguinchor também estavam em paz.  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 53.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
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1013  1786, Março, 1, Cacheu 
OFÍCIO do [sacerdote e comandante interino da praça de Cacheu], João Pereira Barreto, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], dando conta da conclusão do inventário dos bens 
do falecido comandante da praça de Cacheu, António Teles de Menezes, declarando que uma determinada 
quantia em cera pertencente ao falecido comandante estava em depósito nas mãos do administrador [da 
sociedade exclusiva das ilhas de Cabo Verde e suas anexas], José Ginioux; e ainda do que se vinha 
cobrando [dos bens] falecido comandante de Cacheu, Pedro Correia de Seabra.  
Anexo: letra de câmbio. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 53.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1014  1786, Março, 11, Cacheu 
OFÍCIO do [sacerdote e comandante interino da praça de Cacheu], João Pereira Barreto, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre a fuga de dois escravos pertencentes ao 
falecido comandante da praça de Cacheu, Pedro Correia Seabra, com a ajuda de um sentinela de nome 
Martinho Tavares.  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 53.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1015  1786, Março, 12, Cacheu 
OFÍCIO do [sacerdote e comandante interino da praça de Cacheu], João Pereira Barreto, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], informando que cobraria os soldos de 
comandante da praça de Cacheu, face a ausência de resposta à questão que colocou se deveria ou não 
vencer soldo enquanto servia interinamente no posto de comandante da praça.  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 53.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1016  1786, Abril, 16, Cacheu 
CARTA do sargento-mor comandante da praça de Cacheu, Luís Pedro de Araújo e Silva, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], acerca da paz estabelecida com os gentios das 
praças de Farim e Ziguinchor, e ainda a paz celebrada entre a praça de Farim e os Mandingas Briba e 
Bafatá; sobre a conclusão do inventário dos bens do falecido comandante da praça de Cacheu, António Teles 
de Menezes, mencionando o valor do produto líquido que ficava em depósito em cera, da qual se remetia 
letra; expondo a fuga de dois escravos do falecido comandante da praça de Cacheu, Pedro Correia Seabra, 
com a ajuda de sentinela chamado Martinho Tavares, que fora punido com o degredo para as gales do Pará; 
acerca do inventário dos bens de Pedro Correia Seabra; sobre as diligências que fez para verificar o 
vencimento [do ex-capitão-mor] interino da praça de Cacheu, Duarte Rodrigues Pereira, aquando do 
falecimento de Manuel Pires Correia, afim de poder calcular quanto venceria enquanto comandante interino 
da praça.  
Anexo: lembrete.  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 53.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1017  1786, Maio, 1, Cacheu 
OFÍCIO do [sacerdote e comandante interino da praça de Cacheu], João Pereira Barreto, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], agradecendo a nomeação de Luís Pedro de 
Araújo e Silva para o posto de sargento-mor comandante da praça de Cacheu.  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 53.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1018  1786, Maio, 14, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor e comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], sobre um tremor de terra ocorrido na Guiné, no dia 22 de 
Novembro de 1784, causando muitos danos; e informando que dada a falta de oficiais tinha nomeado os 
sargentos Inácio Nunes Mascarenhas e Luís Fernandes para servirem em Farim com as obrigações de 
alferes.  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 51.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
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1019  1786, Maio, 25, Bissau 
OFÍCIO do [sacerdote e comandante interino da praça de Cacheu], João Pereira Barreto, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], acerca da paz estabelecida nas praças de Farim 
e Ziguinchor; informando que pela corveta Nossa Senhora de Belém, de que era mestre Domingos Herculano 
dos Santos, remeteu uma quantidade de espingardas, bacamartes, e uma botica; remetendo também duas 
letras pertencentes aos falecidos comandantes da praça de Cacheu Pedro Correia Seabra e António Teles 
de Menezes; acusando a receção de uma baixa com balas que depositou nas mãos de Ambrósio da Costa 
Alvarenga e ainda acerca da letra que passou sobre o Erário Régio respeitantes aos seus soldos. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 53.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1020  1786, Maio, 26, Cacheu 
OFÍCIO do [sacerdote e comandante interino da praça de Cacheu], João Pereira Barreto, ao [secretário de 
estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], informando da chegada do novo sargento-mor 
comandante da praça de Cacheu, Luís Pedro Araújo e Silva; remetendo a segunda via da letra pertencente 
aos herdeiros do falecido comandante da praça, Pedro Correia Seabra; solicitando o pagamento dos seus 
soldos referente ao tempo que comandou aquela praça, e remetendo outra letra referente aos seus soldos. 
Anexo: letras de câmbio.  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 53.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1021  1786, Maio, 29, Cacheu 
CARTA do sargento-mor comandante da praça de Cacheu, Luís Pedro de Araújo e Silva, à rainha D. Maria I 
sobre ter tomado posse do seu posto e passado revista em todas as fortificações, armazéns, quartéis e a 
estacada (tabanca), constatando o mau estado da praça e o desalojamento dos soldados, referindo que o 
povo e o administrador da sociedade [exclusiva das ilhas de Cabo Verde e suas anexas] contribuiriam para 
reparo da estacada e dos fortes, e para tal solicitava ordens para que o governador e capitão-general de 
Cabo Verde enviasse soldados, canhões e carretas, e determinasse que a casa da sociedade existente na 
praça assistisse com os produtos necessários. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 53.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1022  1786, Setembro, 21, [Lisboa] 
OFÍCIO do [presidente do Erário Régio], Marquês de Angeja, [D. Pedro José de Noronha Camões de 
Albuquerque Moniz e Sousa], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], 
remetendo carta do vigário da praça de Cacheu; prevenindo sobre o término do contrato exclusivo das ilhas 
de Cabo Verde, sendo que os contratadores não queriam dar seguimento ao contrato nem com baixa de 
preço; remetendo uma carta de José de Melo Brayner. 
Anexo: ofício. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 52.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
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1023  1786, Dezembro, 25, Cacheu 
CARTA do sargento-mor comandante da praça de Cacheu, Luís Pedro de Araújo e Silva, à rainha D. Maria I 
acerca do péssimo estado da praça e dos reparos necessários para a sua defesa, em virtude do receio do 
povo e da casa da sociedade [exclusiva das ilhas de Cabo Verde e suas anexas] face às investidas dos 
gentios, não obstando o valor pago por cada navio ao rei local e os presentes dados pelos novos 
comandantes da praça, enfatizando que o régulo pedia pólvora e aguardente para os choros, festas e para a 
época das chuvas; informando que não conseguiu obrigar os moradores a reedificar a estacada, dado 
deixaram de ter tal obrigação no tempo do estabelecimento da Companhia do Grão-Pará e Maranhão; dando 
conta do seu estado de saúde e da morte e ferimentos de alguns homens com o desmoronamento da casa 
dos soldados, enfatizando a falta de um hospital e de alojamento para os soldados; informando que os 
moradores da praça pretendiam passar com as suas famílias para as praças de Farim e Ziguinchor em 
detrimento da resolução do  administrador da casa da sociedade [exclusiva das ilhas de Cabo Verde e suas 
anexas], José Ginioux, em não receber nenhuma fazenda vinda da Corte; solicitando ordem para que o 
governador e capitão-general de Cabo Verde enviasse os materiais que constavam de uma lista inclusa para 
a reedificação da estacada; e sobre Cacheu ter de regularmente socorre Farim e Ziguinchor, em virtude da 
guerra declarada com os reis vizinhos. 
Anexo: lista.  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 53. 
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1024  1786, Dezembro, 25, Cacheu 
CARTA do sargento-mor comandante da praça de Cacheu, Luís Pedro de Araújo e Silva, à rainha D. Maria I 
informando que três gentios felupes de Bolor fiéis à Coroa Portuguesa foram para Cacheu dar conta que os 
felupes de Bota aprisionaram os marinheiros ingleses H. Niman, Mack Martin e João Evarestes, reiterando 
que reuniu alguns moradores da praça para saber o que era costume praticar nestes casos, tendo decidido 
resgatar os marinheiros ingleses e remeter uma letra com o valor pago pelo resgate ao cônsul da Inglaterra 
em Portugal. 
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 53.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1025  1786, Bissau 
OFÍCIO do sargento-mor comandante da praça de Bissau, Inácio Xavier Baião, ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro], solicitando a sua demissão dado o seu estado de saúde.  
AHU-Guiné, cx. 13, doc. 54.  
AHU_CU_049, Cx. , D. . 
 

 

1026    
 
 
 
 
 
 


