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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 de S. Tomé e Príncipe. Da série de documentos 
avulsos de S. Tomé e Príncipe do fundo de arquivo do Conselho Ultramarino, ficam por descrever 
e organizar os documentos datados entre 1754 e 1833. 
 

 
 

ORGANIZAÇÃO 
 

 
DESIGNAÇÃO 

 
CÓDIGO / COTA 

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

Série: SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 070 
Caixa: 1 - 60 Cx. 

Documentos: 1 a 4135 D. 
Datas Extremas: 1538 - 1834  

 
COTA: 

 

  
AHU_CU_070, Cx.  , D.  . 

 
 

INVENTÁRIO 
UNIDADES DE INSTALAÇÃO 

 
 

CAIXA 
 

DATAS EXTREMAS DOCUMENTOS DOC. / CX. 

1.  1538 - 1634 1 - 110 110 
2.  1635 - 1660 111 - 231 121 
3.  1661 - 1691 232 - 365 134 
4.  1692 - 1716 366 - 479 114 
5.  1716 - 1727 480 - 598 119 
6.  1728 - 1737 599 - 708 110 
7.  1738 – 1742, Jun 709 - 805 97 
8.  1742, Jul - 1748 806 - 905 100 
9.  1749 -  906 -  

 
 

Descreveram-se os documentos assinalados a amarelo. Os documentos datados entre 1749 e 1753 

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

 
 

CAIXA DATAS EXTREMAS DOCUMENTOS 
1. 1538 - 1626 1 - 112 
2. 1627 - 1670 1 - 158 
3. 1671 - 1699 1 - 160 
4. 1700 - 1724 1 - 118 
5. 1725 - 1732 1 - 108 
6. 1733 - 1738 1 - 100 
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CAIXA DATAS EXTREMAS DOCUMENTOS 
7. 1739 - 1743 1 - 102 
8. 1744 - 1753 1 - 123 
9. 1754 - 1758 1 - 109 

10. 1759 - 1766 1 - 94 
11. 1767 - 1769 1 - 56 
12. 1770 1 - 36 
13. 1771 1 - 99 
14. 1772 1 - 35 
15. 1773 - 1776 1 - 60 
16. 1777 - 1779 1 - 72 
17. 1779 1 - 46 
18. 1780 - 1782 1 - 76 
19 1783 1 - 18 
20 1784 1 - 34 
21. 1785 - 1787 1 - 69 
22. 1788 - 1789 1 - 67 
23. 1790 - 1791 1 - 68 
24. 1792 - 1793 1 - 32 
25. 1793 - 1794 1 - 55 
26. 1795 1 - 48 
27. 1796 1 - 45 
28. 1797 1 - 41 
29. 1798 1 - 80 
30. 1799 1 - 49 
31. 1800 1 - 57 
32. 1801 - 1802 1 - 66 
33. 1802 1 - 83 
34. 1803 1 - 62 
35. 1803 1 - 52 
36. 1804 1 - 39 
37. 1804 1 - 46 
38. 1805 1 - 42 
39. 1805 1 - 30 

39-A. 1805 1 - 39 
40. 1806 1 - 45 
41. 1806 1 - 18 
42. 1807 1 - 59 
43. 1808 - 1809 1 - 45 
44. 1810 1 - 66 
45. 1811 1 - 34 
46. 1812 1 - 106 
47. 1812 1 - 20 
48. 1813 1 - 23 
49. 1814 1 - 37 
50. 1815 - 1816 1 - 46 
51. 1817 - 1818 1 - 47 
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CAIXA DATAS EXTREMAS DOCUMENTOS 
52. 1819 - 1820 1 - 41 
53. 1821 1 - 25 
54. 1822 - 1823 1 - 99 
55. 1824 1 - 76 
56. 1825 - 1826 1 - 113 
57. 1827 - 1829 1 - 137 
58. 1830 - 1833 1 - 54 
59. s. d. 1 - 141 
60. 1804 – 1830 

PASSAPORTES 
1 – 18 
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1.  1538, Dezembro, 7, Lisboa 
CARTA DE CONFIRMAÇÃO (cópia) do rei [D. João III] ao privilégio de liberdade dado por D. Manuel I aos 
primeiros moradores da ilha de São Tomé, a 10 de Agosto de 1520, para que não fossem presos, excepto sob 
fiança em crimes de morte, tanto homens como mulheres, ordenando que os mulatos de bem e casados 
pudessem exercer os ofícios do concelho, segundo o seu merecimento.  
Anexo: provisão (cópia).  
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 1. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 1. 
  

2.  [post. 1595, Abril, 24] 
REQUERIMENTO do [contratador das ilhas dos Açores], Cristóvão Pais, ao rei [D. Filipe I] solicitando que a 
sua causa fosse remetida a Francisco Giraldi ou a outro de seu serviço, para que o procurador da Fazenda 
Real concluísse a liquidação da sua conta, em virtude de há doze anos ter sido preso e a sua fazenda de 
pastel, trigo e açúcares vendida, em São Tomé e nas ilhas de Seismil, e apesar de mandado libertar por D. 
Sebastião, não se procedera à liquidação da conta. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 2. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 2. 
 

3.  [ant. 1600, Novembro, 24] 
CARTA [dos oficiais] da Casa da Índia, sobre o atraso da embarcação dos feitores e moradores de São Tomé, 
a cargo do contratador de escravos da Costa da Mina, Francisco Revelasco, tendo o falecido vedor da 
Fazenda, João Gomes da Silva, provido os cargos conforme o regimento para assim conservar a feitoria do 
contrato. 
Obs.: m. est.; no mesmo suporte consta um requerimento do moço da Câmara de Sua Majestade, soldado na 
fortaleza de São Jorge da Mina, Cosme Vieira.  
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 4. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 3. 
 

4.  [post. 1600, Dezembro, 25, São Tomé] 
CARTAS (traslados) do cabido, da Câmara e do Bispo de São Tomé, [Francisco de Vilanova], sobre o 
levantamento do escravo [Amador], em 1595, o ataque [dos holandeses] comandados por Pieter van der 
Does, a destruição das igrejas, a rendição do governador D. Fernando de Meneses, a eleição de Jerónimo 
Barbosa da Cunha como alcaide-mor, a morte do comandante holandês e a eleição de Pero Fernandes 
Barbosa para arcediago da Sé; [contém cartas de [Filipe II] sobre o auxílio a dar a Pernambuco e à Bahia face 
ao risco de um ataque holandês e o envio de um novo governador para São Tomé, com um engenheiro para 
projectar a reedificação da fortaleza e da cidade]. 
Obs.: publ. em BRÁSIO, António (colig. e anot.) - MMA: África Ocidental (1570-1599). Lisboa: Agência Geral 
do Ultramar, 1953. Vol. III, doc. 171, 172 e 173, p. 598-604 e IDEM - MMA: África Ocidental (1600-1610). 
Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1955. Vol. V, doc. 2, 5, 6 e 9, p. 6, 9-12 e 17-[19]; anexo: informação. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 3. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 4. 
 

5.  [ant. 1601, Dezembro, 31] 
REQUERIMENTO do aposentador da corte, Pero Bugalho, ao rei [D. Filipe II] solicitando provisão para 
receber dois escravos como complemento ao ordenado, pagos na ilha de São Tomé pelo rendimento das 
rendas de Sua Majestade, descontando-se a verba que devia pelo tempo que serviu de almoxarife na 
imposição dos vinhos, alegando que a mesma graça fora concedida ao seu companheiro de ofício Pantaleão 
Correia. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: requerimento e certidão.  
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 5. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 5. 
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6.  1602, Abril, 18, [Valladolid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [Filipe II] concedendo perdão a quem semeara, no passado, gengibre 
na ilha de São Tomé e exigindo licença para aquela cultura no presente; encomendando ao vice-rei [de 
Portugal, marquês de Castelo Rodrigo, D. Cristóvão de Moura e Távora] que averiguasse, com a Junta da 
Fazenda, a conveniência de se dar aquela licença em São Tomé e no Brasil, pagando os mesmos direitos que 
se pagavam do que vinha da Índia.  
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 6. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D.6 . 
 

7.  [post. 1602, Novembro, 29] 
REQUERIMENTO dos contratadores do trato da ilha de São Tomé, ao rei [D. Filipe II] solicitando o pagamento 
dos direitos que lhes deviam ter sido pagos na feitoria da ilha aquando da saída dos açúcares, tendo eles feito 
petição ao alcaide-mor.  
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: instrumento em pública forma. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 7. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 7. 
 

8.  1603, Julho, 8 
ESCRITO do [secretário do governo de Portugal], Cristóvão Soares, sobre as informações recolhidas pelo 
vice-rei [de Portugal, marquês de Castelo Rodrigo, D. Cristóvão de Moura e Távora], acerca da carta régia de 
[D. Filipe II] de 22 de Janeiro de 1603, onde ordenava que não se permitisse aos holandeses a construção de 
fortes na ilha do Príncipe e se lhes limitasse o comércio. 
Obs.: publ. no “Boletim” do AHC, Vol. 1, 1950, pág. 225 e 226; anexo: carta régia (cópia de capítulo). 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 8. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 8. 
 

9.  [post. 1606, Julho, 17] 
REQUERIMENTO de António Carneiro da Silva ao rei [Filipe II], solicitando licença para mandar vir de São 
Tomé dois escravos, um homem e uma mulher, para o serviço de sua casa. 
Obs.: m. est.; anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 9. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 9. 
 

10.  1606, Novembro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Índia ao rei [Filipe II], sobre o requerimento de António de Barros, solicitando o 
cargo de escrivão da caravela que ia à Costa da Mina, capitaneada por João Pais Freire. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 10. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 10. 
 

11.  [ant. 1607, Janeiro, 23] 
REQUERIMENTO dos escrivães das caravelas, Custódio Fernandes e Salvador de Abreu, ao rei [D. Filipe II] 
solicitando ajuda de custo para a embarcação em que iam à Costa da Mina. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: provisão. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 11. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 11. 
 

12.  1607, Novembro, 22, [Lisboa] 
AUTO passado pelo desembargador da Casa da Suplicação, Vicente Caldeira de Brito, sobre a divida de 
Diogo Duarte de Elvas à Casa da Índia, por uma fiança de algália que veio da Costa da Mina. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; algália é um licor aromático segregado nas glândulas do gato da algália. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 12. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 12. 
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13.  1610, Março, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento do ex-contratador das 
alfândegas do reino, João Baptista Revelasco, solicitando esmola, em virtude de ter sido lesado na execução 
do contrato da Mina, porque não se cumprira a condição relativa às galeotas que deveriam andar naquela 
costa e a sua fazenda fora tomada com o argumento de não ter dado satisfação do contrato. 
Obs.: resolução do vice-rei de Portugal, marquês de Castelo Rodrigo, D. Cristóvão de Moura. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 15. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 13. 
 

14.  [ant. 1610, Maio, 15] 
REQUERIMENTO do mestre da caravela Nossa Senhora da Piedade, António Rodrigues, ao rei [D. Filipe II] 
solicitando que lhe fosse pago o frete da caravela, em virtude dela ter sido tomada em 1604 para ir à Costa da 
Mina, deixando ele suplicante de puder sustentar os filhos. 
Obs.: doc. numerado e cosido; anexo: decretos, requerimento e recibo. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 16. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 14. 
 

15.  1610, Junho, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Índia ao rei [D. Filipe II] sobre a carta dos oficiais da Câmara de São Tomé, em 
nome do povo, pedindo o contrato da ilha de São Tomé ao preço firmado com o contratador Jorge Rodrigues 
da Costa, alegando que antes dele entravam ali muitos escravos do Congo e de Angola, pagando os 
respectivos direitos à Fazenda Real, e que com o contratador os moradores não podiam resgatar e 
empobreciam; referindo que o requerimento de Fernão Jorge, em nome do povo, asseguraria o lanço do 
contrato e mencionando a importância comercial de São Tomé e o seu papel para recuperar a ilha do 
Príncipe, sendo fácil navegar dali para a ilha de Santa Helena para descobrir mais portos e comércio.  
Obs.: publ. no “Boletim” do AHC, Vol. 1, 1950, pág. 226-229. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 17. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 15. 
 

16.  1610, Outubro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] advertindo que o Conselho da Índia pretendia prover 
os capitães das caravelas que iam à Costa da Mina, apesar dessa incumbência ser do Conselho da Fazenda 
porque os capitães levavam a fazenda que ia para a fortaleza de São Jorge para pagamento dos ordenados 
dos oficiais, devendo prestar contas ao feitor e recebedor da Fazenda.  
Obs.: doc. cosido; resolução do vice-rei de Portugal, marquês de Castelo Rodrigo, D. Cristóvão de Moura; 
anexo: consultas, certidão, informação.  
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 18. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 16. 
 

17.  1610, Dezembro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Índia ao rei [D. Filipe II] sobre as cartas do capitão e governador de São Tomé, 
Constantino Lobo [Tavares], acerca do prejuízo que o contratador Jorge Rodrigues da Costa causava ao não 
levar fazendas àquela ilha, nem pagar as ordinárias, e por arrendar as viagens aos navios de resgate e 
receber os direitos nas Índias, ficando a ilha de São Tomé sem qualquer proveito. 
Obs. publ. no “Boletim” do AHC, Vol.1, 1950, pág. 229-231. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 19. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 17. 
 

18.  1610, Dezembro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre os requerimentos dos capitães das caravelas e 
galeotas que iam à Costa da Mina, [João Figueiroa de Mesquita e João Rodrigues Roxo], solicitando ajudas 
de custo como as que tinham sido dadas aos anteriores capitães.  
Anexo: informação, escritos, conhecimento e consultas. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 20. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 18. 
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19.  [post. 1612, Julho, 4, Lisboa] 
REQUERIMENTO da abadessa [soror Maria da Anunciação] e religiosas do mosteiro de Santa Marta de Jesus 
[de Lisboa] ao rei [D. Filipe II] solicitando o pagamento dos mantimentos que haviam recebido por esmola por 
parte do capitão e cavaleiro do hábito de Cristo, João Álvares Sardinha, que os ganhara na Costa da Mina. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: procuração, requerimentos.  
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 23. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 19. 
 

20.  [ant. 1612, Agosto, 9] 
REQUERIMENTO de António da Guerra, tesoureiro e curador da alma do capitão-mor das galeotas da Costa 
da Mina, Vasco de Morais, seu cunhado, ao rei [D. Filipe II] solicitando que nas provisões relativas às contas 
com o tesoureiro da Casa da Mina, se acrescentassem apostilhas de acordo com o novo regimento. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 24. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 20. 
 

21.  1612, Agosto, 27, Lisboa 
PORTARIA (cópia) do conde almirante, informando da mercê concedida aos cónegos na ilha de São Tomé, 
sacerdotes Luís Quaresma, Tomé Rodrigues e Crespim do Amaral, para irem servir nas ditas conezias e 
arcediago, apesar de deverem direitos. 
Obs.: m. est.  
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 25. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 21. 
 

22.  [ant. 1612, Outubro, 20, Lisboa] 
REQUERIMENTO [do secretário] do Conselho de Estado, Pedro Álvares Pereira, ao rei [D. Filipe II] solicitando 
que o contratador lhe pagasse os dois escravos do contrato de São Tomé a que tinha direito, mencionando os 
casos análogos dos aposentadores da corte, Pero Bugalho e Pantaleão Correia, dos ajudas [criados] de Sua 
Majestade, Diogo de Vargas e Eugénio Marvão, e do doutor do Conselho da Fazenda, António Dinis.  
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: certidões e parecer (minuta). 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 22. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 22. 
 

23.  1612, Novembro, 17, Lisboa 
AUTO (traslado) mandado fazer pelo corregedor da comarca de Viana [do Castelo], Luís Pinheiro Botelho, 
sobre o aprestamento do navio Nossa Senhora de Monserrate, capitaneado por João Rodrigues Roxo, e as 
diligências para que saísse de Baiona, onde arribara devido a uma tempestade, vindo da Costa da Mina.  
Obs.: m. est.; doc. numerado e cosido; anexo: certidão (traslado), folha de despesas (traslado). 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 26. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 23. 
 

24.  1613, Abril, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento de Pedro da Silva, capitão da 
nau São Jacinto do contrato de Jorge Rodrigues Solis, nomeado por Sua Majestade capitão e governador da 
fortaleza de São Jorge da Mina, solicitando que dos direitos das fazendas da nau Santa Helena ou noutras 
que viessem [a São Tomé], se pagasse o que eles tinham tomado de Diogo Simões Madeira, em 
Moçambique, e dado ao feitor daquela fortaleza, para conserto e apresto da nau.  
Obs.: resolução do vice-rei de Portugal, Bispo de Leiria, D. Pedro de Castilho. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 27. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 24. 
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25.  [ca. 1613] 
CONTRATO (traslado das condições) para o comércio de escravos na ilha de São Tomé, entre a Coroa e 
Fernão Jorge, estabelecendo as obrigações do contratador e do feitor com as autoridades da ilha e a Fazenda 
Real e o fornecimento de mercadorias na ilha, através dos navios de resgate.  
Obs.: datação aferida em SERAFIM, Cristina Maria Seuanes – As ilhas de São Tomé no século XVII. Lisboa: 
Centro de História de Além-Mar da Universidade Nova de Lisboa, 2000. P. 243. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 14. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 25. 
 

26.  [ca. 1613] 
CONSULTA (minuta) do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento do governador [de São 
Jorge] da Mina, D. Duarte Lima, solicitando o provimento da fortaleza em Pero da Silva, para que ele 
signatário recebesse os seus ordenados e pagasse os soldos dos soldados e oficiais, em virtude de nunca ter 
recebido o seu ordenado, não haver mantimentos na ilha e ter usado dinheiro do cofre dos órfãos e defuntos 
como empréstimo para pagar aos soldados. 
Obs.: datação aferida pelo ano em que o cargo de governador passou de Duarte Lima para Pero da Silva. 
AHU-São Tomé, cx. 59, doc. 2. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 26. 
 

27.  [ant. 1614, Maio, 9, São Tomé] 
REQUERIMENTO de Maria de Sauzedo, viúva de Jerónimo de Moura Gavião, solicitando a propriedade e 
serventia do ofício de escrivão da feitoria da ilha de São Tomé, que fora de seu marido e de seu sogro, 
Gaspar de Moura Gavião, para o seu filho Sebastião, alegando ter três filhos menores, muitas dívidas e o seu 
marido pouco ter gozado a propriedade do ofício; apresentando as informações recolhidas pelo governador 
Luís Dias Abreu. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; dois doc. em perg.; anexo: escrito, carta, requerimentos, cartas de nomeação, 
certidões, instrumento de informação, auto de testemunhas. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 28. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 27. 
 

28.  1614, Maio, 9, Lisboa 
CONSULTA do [Conselho da Índia] ao rei [D. Filipe II] sobre uma carta do governador de São Tomé, Feliciano 
Coelho de Carvalho, sugerindo que os contratadores deixassem na ilha duas partes dos escravos dos 
resgates, que se unisse o contrato do Congo ao daquela ilha e que os contratadores arrendassem ali as 
viagens para a costa de Arda e outros portos, ou usassem pilotos e interpretes dali para que os negros não 
subissem o preço das peças.  
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 29. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 28. 
 

29.  [ant. 1615, Março, 26] 
REQUERIMENTO do [contratador do] contrato de São Tomé, Fernão Jorge, ao rei [D. Filipe II] solicitando 
provisão para trazer da Índia vários quintais de búzio para usar nos resgates, carregados por Bernardo 
Montepio e Duarte J[…] Caminha. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 32. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 29. 
 

30.  [ant. 1615, Maio, 22] 
REQUERIMENTO (cópia) de António de Escovar ao rei [D. Filipe II] solicitando o ofício de escrivão da Feitoria 
e da Fazenda da ilha de São Tomé, em remuneração pelos serviços prestados, nomeadamente às ordens do 
general Rodrigo de Sousa. 
Obs.: m. est.; anexo: portaria. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 13 e 33. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 30. 
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31.  [ant. 1615, Junho, 2] 
REQUERIMENTO do moço da Câmara de Sua Majestade, Mateus de Faria, ao rei [D. Filipe II] solicitando o 
ofício de meirinho da fortaleza de São Jorge da Mina, em renumeração dos serviços prestados em 
Pernambuco e na fortaleza de São Jorge da Mina. 
Obs.: doc. cosido; anexo: certidões e informação.  
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 34. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 31. 
 

32.  1615, Setembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre os requerimentos de Manuel Pinheiro e 
Francisco Ribeiro, moços da Câmara de Sua Majestade, e de Manuel de Lemos, todos solicitando o ofício de 
feitor da fortaleza de São Jorge da Mina, [findo o prazo de nomeação de Gaspar Pinto]; Manuel Pinheiro 
anexara ao requerimento certidões dos governadores Cristóvão de Melo, Duarte Lima e João de Crasto e dos 
capitães Cristóvão de Azevedo e Constantino Cadena. 
Obs.: m. est.; anexo: requerimento, informação e certidões. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 35 e 30. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 32. 
 

33.  [ant. 1615, Outubro, 5] 
REQUERIMENTO de Margarida de Carvalho, viúva de André de Morais, ao rei [D. Filipe II] solicitando o ofício 
de escrivão da Feitoria de São Tomé, que fora de seu marido, para dote da sua filha, alegando que o marido 
falecera a caminho de São Tomé para ocupar o dito ofício, que recebera por serviços prestados pelo tio dele, 
Damião de Morais. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; 1 doc. em perg.; anexo: certidão e carta de nomeação. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 31. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 33. 
 

34.  1616, Janeiro, 11, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao conselheiro do Conselho de Estado], Luís da Silva, 
ordenando o apresto de outra caravela para levar com brevidade novos provimentos à fortaleza [de São Jorge] 
da Mina. 
Obs.: m. est.  
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 37. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 34. 
 

35.  1616, Março, 26, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II ao conselheiro do Conselho de Estado], Luís da Silva, 
ordenando que o Conselho da Fazenda pagasse a João de Velo os três escravos anuais do contrato de São 
Tomé. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 38. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 35. 
 

36.  1616, Maio, 29, São Tomé 
CARTA do [governador de São Tomé], Miguel Correia Baharem, ao rei [D. Filipe II] sobre a sua chegada à ilha 
de São Tomé, a prisão do almoxarife, João Soares Pereira e o sequestro dos seus bens, e o envio dos 
traslados dos autos de devassa do sequestro. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 39. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 36. 
 

37.  [ant. 1616, Junho, 23] 
REQUERIMENTO do governador da fortaleza de São Jorge da Mina, Manuel da Cunha [e Teive], ao rei [D. 
Filipe II] solicitando o adiantamento de um ano de ordenado, a descontar no rendimento da praça, em virtude 
de não ter recebido as ajudas de custo dadas aos seus antecessores, e a fortaleza necessitar de muitos 
gastos, principalmente devido à proximidade de uma fortaleza de holandeses. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 40. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 37. 
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38.  1616, Agosto, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento do capitão e governador [da 
fortaleza de São Jorge] da Mina, Manuel da Cunha [e Teive], solicitando o navio em que viera do Brasil 
Alexandre de Moura, por não haver mais nenhum navio português no porto capaz de o levar a ele, à fazenda e 
aos soldados à fortaleza da Mina, e trazer de lá o governador [Pero da Silva].  
Obs.: m. est.; anexo: requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 44 e 43. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 38. 
 

39.  1616, Outubro, 16, São Tomé 
CARTA do governador de São Tomé, [Miguel Correia Baharem], ao rei [D. Filipe II] em resposta a um 
mandado do Conselho da Fazenda, sobre o requerimento de Isabel Fernandes, viúva de António Ferro da 
Silva, em que solicitava o pagamento do ordenado do marido pelo tempo que servira de governador de São 
Tomé [de 26 de Fevereiro a 16 de Março de 1609], após o falecimento do governador Fernando de Noronha. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: requerimentos, certidões e provisão. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 45. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 39. 
 

40.  1616, Dezembro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento do cabo das galés da Costa da 
Mina, João de Figueiroa de Mesquita, solicitando ajuda de custo como costumava receber quem servia nas 
conquistas ultramarinas. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 43. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 40. 
 

41.  [ca. 1616] 
INFORMAÇÃO do governador [da fortaleza de São Jorge] da Mina, declarando que faltavam soldados, gente 
de ofícios, armas, munições e materiais de construção para a fortaleza, referindo o que tinham levado antes 
dele os governadores João de Crasto e Pero da Silva. 
Obs.: datação aferida pela referência no passado ao governador Pero da Silva; possivelmente o governador é 
Manuel da Cunha e Teive; anexo: carta e lista. 
AHU-São Tomé, cx. 59, doc. 5. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 41. 
 

42.  1617, Janeiro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento do moço do Conselho da 
Fazenda e soldado na Costa da Mina, Manuel de Lemos, solicitando a feitoria do castelo de Axem e ajuda de 
custo para embarcar com o governador [da fortaleza da Costa da Mina], Manuel da Cunha e Teive, em 
remuneração dos seus serviços, por ser pobre, ter mulher e filhos. 
Obs.: doc. cosido e parcialmente numerado; resolução do vice-rei de Portugal, Arcebispo de Lisboa, D. Miguel 
de Castro; anexo: requerimento, informação e certidões; um dos anexos foi arrancado ao processo.  
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 47 e 36. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 42. 
 

43.  1617, Fevereiro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento do moço da Câmara, Francisco 
Borges, solicitando a serventia do ofício de escrivão da Feitoria de Axem. 
Obs.: resolução do vice-rei de Portugal, Arcebispo de Lisboa, D. Miguel de Castro. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 48. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 43. 
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44.  1617, Fevereiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre o requerimento do governador de São Tomé, 
Miguel Correia Baharem, solicitando a cessação da provisão que encarregava o ouvidor [Luís Dias de Abreu] 
do cargo de provedor da Fazenda Real, sugerindo que o cargo fosse ocupado, como até então, pelo 
governador, evitando maiores gastos e inconvenientes ao serviço real.  
Obs.: resolução do vice-rei de Portugal, Arcebispo de Lisboa, D. Miguel de Castro; anexo: requerimento e 
parecer (minuta). 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 50 e 41. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 44. 
 

45.  1617, Março, 6, [São Tomé] 
CARTA (cópia) do governador de São Tomé, Miguel Correia Baharem, ao Conselho da Fazenda, sobre a 
escassez de fazendas para aviar um patacho que foi a Angola se dever às condições do contrato; acusando 
os feitores do contrato de zombarem se lhes pedia dinheiro, nomeadamente após a separação dos cargos de 
governador e de provedor da Fazenda Real; referindo que fazia guerra aos negros sublevados conforme o 
regimento dos governadores [Miguel Teles de Moura], Fernando de Meneses e Vasco de Carvalho; alertando 
para a falta de pólvora, armas, munições, muralhas, cal, pedra e areia, bem como de gentes de ofícios, 
moradores e soldados, solicitando degredados para povoar a ilha. 
Anexo: regimento (traslado de capítulo).  
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 51 e 49. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 45. 
 

46.  1617, Março, 18, Lisboa 
RELAÇÃO feita pelo escrivão da Casa da Índia, António Rodrigues, sobre a despesa da Fazenda Real na 
compra de roupas pretas [na Índia, em 1616], para o tráfico de escravos na Costa da Mina. 
Obs.: m. est.; anexo: sobrescrito. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 52 e 46. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 46. 
 

47.  [ant. 1617, Março, 25] 
REQUERIMENTO [do contratador] Duarte Dias Henriques, ao rei [D. Filipe II] solicitando que o secretário [de 
Estado do Conselho de Portugal], Diogo Soares, lhe passasse certidão da provisão régia para que o 
procurador da Fazenda o assistisse na causa que lhe moveu [o assentista] Gonçalo Vaz Coutinho, por conta 
do contrato [de Angola]. 
Obs.: ver CEBALLOS, Rodrigo - Extralegalidade e autotransformação no porto: a presença portuguesa na 
Buenos Aires colonial (século XVII) [em linha]. Fronteiras, vol. 11, n.º 19 (Jan./Jun. 2009), p. 229-248, 
disponível em http://www.periodicos.ufgd.edu.br/index.php/FRONTEIRAS/article/viewFile/168/329; Pedro 
Craesbeeck publicou, em 1619, em Lisboa, “Razões do réu Duarte Dias Henriques contratador, que foi do 
trato de Angola”. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 53. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 47. 
 

48.  1617, Junho, 14, [Lisboa]  
ESCRITO [do secretário do governo de Portugal], Cristóvão Soares, remetendo, da parte do vice-rei [de 
Portugal, Arcebispo de Lisboa, D. Miguel de Castro], remetendo as cartas do procurador de São Tomé, [Luís 
Dias de Abreu, sobre a nomeação de Damião Marques para a serventia de escrivão da Feitoria, feita pelo 
governador Miguel Correia Baharem, mencionando a destruição de dois livros do almoxarife João Soares 
Pereira, o estado da fortaleza de São Sebastião, a prisão do dito almoxarife e a acumulação dos cargos de 
provedor e de procurador]. 
Obs.: m. est.; anexo: cartas. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 42. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 48. 
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49.  1617, Agosto, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe II] sobre a contenda judicial do contratador Fernão 
Jorge e do procurador da Fazenda [Luís Dias de Abreu] com Jorge Rodrigues da Costa, acerca do contrato de 
São Tomé; na impossibilidade do desembargador Cosmo Rangel determinar a causa, deveria escolher-se um 
dos desembargadores Nuno da Fonseca, Luís Mendes Barreto ou Gabriel Pereira de Castro como adjunto. 
Obs.: resolução do vice-rei de Portugal, marquês de Alenquer, D. Diogo da Silva e Mendonça.  
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 54. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 49. 
 

50.  1618, Janeiro, 30, São Tomé 
CARTA do ouvidor e provedor [da Fazenda Real] de São Tomé, Luís Dias de Abreu ao rei [D. Filipe II] sobre o 
governador Miguel Correia Baharem o ter prendido para poder continuar a controlar a Fazenda Real; 
informando que vagara o arrendamento do contrato e tudo fora pago ao recebedor do trato, Damião Marques, 
e ao almoxarife, ambos criados do governador, e ainda ao feitor João Barbosa; dando conta do atraso na 
venda dos escravos sequestrados ao antigo almoxarife. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 55. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 50. 
 

51.  [ant. 1618, Março, 19] 
REQUERIMENTO do capitão de navio, Miguel de Sequeira Sanhudo, ao rei [D. Filipe II] solicitando que lhe 
fosse aprestado o mesmo navio em que Pero da Silva chegara da Costa da Mina, ou em sua vez uma urca 
pequena. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 56. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 51. 
 

52.  1618, Setembro, 26, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao Conselho da Fazenda ordenando que o contrato de 
São Tomé ficasse para Nuno Dias Carlos. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 57. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 52. 
 

53.  1618, Novembro, 21, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] ao Conselho da Fazenda, ordenando que não fosse 
aceite lanço de Jorge Rodrigues Solis, no contrato de São Tomé ou em qualquer renda, por ser devedor à 
Fazenda Real, tal como se faria a qualquer outro em igual situação, pondo-se o contrato de São Tomé em 
pregão.  
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 58. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 53. 
 

54.  1618, Dezembro, 6, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II ao Conselho da Fazenda], ordenando que Rui Dias de 
Meneses tratasse das consultas de São Tomé, uma relativa a Damião Marques, como procurador do 
governador da ilha de São Tomé, [Miguel Correia Baharem], e outra ao novo regimento para o governador. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 59. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 54. 
 

55.  1619, Janeiro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [Filipe II], sobre a carta do governador de São Jorge da Mina, 
Manuel da Cunha e Teive, acerca do estado da fortaleza, a doença que o atingiu e a morte de vários 
soldados, a escassez de mantimentos e de oficiais capazes de manobrar as galeotas; mencionando o 
comércio de roupas da Índia e solicitando auxílio de mantimentos e soldados. 
Obs.: m. est.; resolução do vice-rei de Portugal, marquês de Alenquer, D. Diogo da Silva e Mendonça; anexo: 
portaria. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 60 e 62. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 55. 
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56.  1619, Janeiro, 30, Lisboa 
INSTRUMENTO EM PÚBLICA FORMA sobre os procedimentos [do alferes] Cosmo Vaz Varela, na conquista 
de Angola e durante o levantamento de negros em São Tomé, em 1617. 
Obs.: doc. cosido; anexo: certidões. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 61. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 56. 
 

57.  1621, Junho, 23, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III ao Conselho da Fazenda], ordenando que o lanço de 
Damião Ramires no contrato de São Tomé fosse de novo apregoado e não se aceitasse lanço de Nuno Dias 
Carlos, nem de quem não tivesse prestado contas dos contratos, definindo que o contratador pagaria as 
ordinárias. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 63. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 57. 
 

58.  [ant. 1622, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTO do [contratador do contrato de São Tomé], Damião Ramires, ao rei [D. Filipe III] solicitando 
mandado de olheiros para que Domingos da Cunha Pereira e Francisco Ferreira assistissem à descarga dos 
dois navios do contratador que vinham de São Tomé, e que o guarda-mor da alfândega não permitisse a 
descarga dos navios sem a presença dos dois homens, para evitar prejuízos ao suplicante até que o contrato 
fosse assinado por Sua Majestade. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 64. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 58. 
 

59.  1622, Janeiro, 26 
INFORMAÇÃO do contador-mor sobre a lembrança do governador de São Jorge da Mina, [Manuel da Cunha 
e Teive], sobre o atraso no provimento da fortaleza, a falta de munições e de gente, a ameaça da fortaleza dos 
holandeses, sugerindo o envio de novo governador e, se tal demorasse, o envio de provimento e de licença 
para poder regressar.  
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 67. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 59. 
 

60.  [ant. 1622, Fevereiro, 26] 
REQUERIMENTO do [contratador do contrato de São Tomé], Damião Ramires, ao rei [D. Filipe III] solicitando 
nova provisão para trazer da Índia vários quintais de búzios. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 65. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 60. 
 

61.  1622, Março, 2, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [Filipe III] ao [conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda Real, Luís da Silva], ordenando que remetesse ao Conselho da Fazenda o contrato de São Tomé, 
firmado com Damião Ramires, devendo aquele ser registado e entregue ao contratador, devendo ainda avisar 
o Conselho que não estavam a ter efeito as condições 14, 15 e 16 do contrato das licenças de escravos 
estabelecidas por Castela. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 66. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 61. 
 

62.  1622, Maio, 11, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [Filipe III ao conselheiro do Conselho de Estado e vedor da Fazenda 
Real], Luís da Silva, ordenando que o Conselho da Fazenda aprestasse uma caravela para levar com 
brevidade as coisas necessárias à fortaleza de São Jorge da Mina e o novo governador dela, Luís Tomé de 
Castro.  
Obs.: m. est.; anexo: parecer (minuta) e escrito. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 70. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 62. 
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63.  1622, Maio, 31, [Cascais] 
CARTA do ouvidor de Cascais, Luís de Aguiar Ribeiro, ao rei [Filipe III], sobre a chegada de um batel [vindo 
de São Tomé], com 18 homens que afirmavam que os holandeses os haviam atacado, roubado os navios, o 
açúcar, alguns escravos e morto o mestre e o condestável; informando que levara os escravos e um moleque 
dos sobreviventes à alfândega de Lisboa; referindo ainda o ataque dos soldados do capitão João Barbosa, do 
terço de D. Fradique, a uma nau de França que trazia vários moios de trigo. 
Obs.: m. est.; anexo: auto. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 68. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 63. 
 

64.  [ant. 1622, Setembro, 3] 
REQUERIMENTO (cópia) [dos moradores da ilha de São Tomé] ao rei [D. Filipe III] solicitando autorização 
para irem à Costa da Mina comprar escravos, com a obrigação de lá pagarem os direitos, sendo esta a melhor 
forma de preservar São Tomé dos ataques holandeses. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 83. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 64. 
 

65.  [ant. 1622, Setembro, 3] 
REQUERIMENTO (cópia) do governador de São Tomé, [Félix Pereira], ao rei [D. Filipe III] solicitando um 
oficial calafate e um carpinteiro para fazerem navios de resgate de escravos e assim enriquecer os moradores 
e a Fazenda Real daquela ilha, alegando que se haviam perdido dois navios de resgate por estarem mal 
reparados e calafetados. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 84. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 65. 
 

66.  1622, Setembro, 4 
CARTA de Mateus de Faria ao rei [D. Filipe III] dando o seu parecer sobre o requerimento do cavaleiro fidalgo, 
João Leitão Perestrelo, que solicitara o ofício de escrivão da Feitoria de São Tomé, em remuneração pelos 
serviços nas armadas e nas ilhas de Cabo Verde e de São Tomé, nomeadamente como capitão da fortaleza 
de São Sebastião.  
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 69. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 66. 
 

67.  1622, Novembro, 29, Lisboa 
DESPACHO [do Conselho da Fazenda ordenando que a mulher de António Fernandes de Elvas, Helena 
Rodrigues da Costa], apresentasse certidão em como pagara a Diogo Gomes da Costa e a Francisco Dias de 
Brito umas licenças [contratadas da Guiné], sem se deferir o pedido dela para continuar os contratos do 
marido pelo tempo que lhe restavam cumprir. 
Obs.: no verso do mesmo suporte existe um parecer. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 71. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 67. 
 

68.  [ant. 1623, Janeiro, 24] 
REQUERIMENTO de Manuel da Fonseca ao rei [D. Filipe III] solicitando a execução da provisão que lhe 
conferira uma estrinca nas naus da Índia, em virtude de não ter sido provido ainda porque, em 1617, após 
levar à Costa da Mina o governador [da fortaleza de São Jorge da Mina], Manuel da Cunha e Teive, embarcou 
com o capitão Miguel de Sequeira e, sendo atacados por holandeses, ficou muito ferido.  
Obs.: estrinca era uma espécie de escotilha por onde saía a amarra. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 73. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 68. 
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69.  [ant. 1623, Janeiro, 25] 
REQUERIMENTO de Gaspar da Rosa ao rei [D. Filipe III] solicitando que se tomasse informação dos seus 
serviços na Índia e nas armadas do reino e da Mina para se decidir se iria na nova viagem da carreira da 
Mina. 
Obs.: m. est.; anexo: carta régia (cópia de capítulo). 
AHU-São Tomé, cx. 59, doc. 1; cx. 1, doc. 76. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 69. 
 

70.  [ant. 1623, Janeiro, 30] 
REQUERIMENTO do Bispo eleito de São Tomé, D. Francisco do Soveral, ao rei [D. Filipe III] solicitando o 
crédito necessário para as provanças [provas] necessárias para a sua habilitação em Roma e para a 
expedição das respectivas bulas. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 72. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 70. 
 

71.  [ant. 1623, Fevereiro, 21] 
REQUERIMENTO (cópia) do governador [da fortaleza de São Jorge] da Mina, [Manuel da Cunha e Teive], ao 
rei [D. Filipe III] solicitando farinha para as hóstias, cera para os ofícios divinos, azeite para a lamparina do 
Santíssimo Sacramento, uma botica para a enfermaria, lentilhas, passas de ameixas e açúcar, como todos os 
anos seguiam para a ilha e ficava registado na Casa da Índia, pedindo ainda um clérigo. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 75. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 71. 
 

72.  1623, Março, 4, Lisboa 
DESPACHO [do Conselho dos governadores de Portugal] ordenando ao Conselho da Fazenda que passasse 
as ordens e os despachos necessários para se enviar pólvora e chumbo à Costa da Mina. 
Obs.: entre 1621 e 1623, o Conselho de governadores era composto por D. Martinho Afonso Mexia, Bispo de 
Coimbra, D. Diogo de Castro, conde de Basto e Nuno Álvares Pereira Colon y Portugal, 3.º duque de Veragua, 
falecido a 3 de Setembro de 1622; anexo: despacho. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 76. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 72. 
 

73.  [ant. 1623, Abril, 5] 
REQUERIMENTO do Bispo eleito de São Tomé, D. Francisco do Soveral, ao rei [D. Filipe III] solicitando as 
casas de madeira do falecido almoxarife daquela ilha, João Soares Pereira, que estavam desabitadas [e 
haviam sido sequestradas pelas dívidas que ele tinha com a Fazenda Real], bem como o sítio para as 
recuperar e nelas viver, ficando as casas para o Bispado e para morada dos bispos. 
Obs.: m. est; doc. cosido; anexo: requerimento, parecer e carta testemunhal 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 77 e 74. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 73. 
 

74.  1623, Abril, 6, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III ao conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda Real], Luís da Silva, ordenando o envio de novos provimentos para a fortaleza [de São Jorge] da 
Mina. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 78. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 74. 
 

75.  1623, Maio, 6, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III ao conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda Real], Luís da Silva, ordenando que o governador nomeado para a fortaleza [de São Jorge] da Mina, 
D. Luís Tomé de Castro, partisse com brevidade, com gente de armas, munições e provimentos para o 
socorro daquele lugar. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 79. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 75. 
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76.  1623, Junho, 8, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III ao conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda Real], Luís da Silva, nomeando Diogo Delgado para escrivão da Feitoria de São Tomé, por seis 
anos; aceitando o parecer do Conselho da Fazenda quanto à reivindicação do provedor e irmãos da 
Misericórdia de Lisboa sobre os bens de Diogo de Mendonça da Silva, falecido na viagem de regresso da 
Índia. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 80. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D.76 . 
 

77.  1623, Junho, 9, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III ao conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda Real], Luís da Silva, ordenando que, por morte do contratador de Angola e Cabo Verde, António 
Fernandes de Elvas, se fizessem, com brevidade, novos contratos para São Tomé e Cabo Verde. 
Obs.: doc. restaurado. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 81. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 77. 
 

78.  [ant. 1623, Junho, 10] 
REQUERIMENTO de Isabel Lopes, viúva do contratador de São Tomé, Fernão Jorge, ao rei [D. Filipe III] 
solicitando que a causa que tinha com Jorge Rodrigues da Costa, por lhe ter embargado a transição do 
contrato que fora de seu marido, passasse para Roque da Silveira, que fora provido no lugar do falecido 
Cosmo Rangel, porque Nuno da Fonseca não resolvera nada e a demora prejudicava-a.  
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 82. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 78. 
 

79.  1623, Novembro, 10, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III ao Conselho da Fazenda], ordenando o provimento à 
fortaleza [de São Jorge] da Mina e que averiguasse se tinham sido compradas roupas da Índia para o resgate 
[em 1622], ou se era preciso comprá-las; esperando parecer do conselho sobre a moderação dos direitos dos 
moradores da Mina. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 85. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 79. 
 

80.  1623, Novembro, 29, Lisboa 
DESPACHO [do Conselho da Fazenda] ordenando ao tesoureiro da Casa da Índia, Paulo da Serra de Morais, 
que declarasse quanto havia pago [o contratador] Damião Ramires pelo contrato de São Tomé. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 86. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 80. 
 

81.  [ant. 1624, Fevereiro, 19] 
REQUERIMENTO do governador da fortaleza de São Jorge da Mina, Manuel da Cunha [e Teive], ao rei [D. 
Filipe III] solicitando a totalidade da presa que fizera a um navio holandês, em retaliação pelos holandeses 
terem tomado um navio de São Tomé carregado de negros; alegando que servia ali há sete anos com muita 
dificuldade em sustentar a fortaleza e as gentes dela, não vindo navios nos últimos três anos e faltando 
provimento. 
Anexo: requerimentos e provisões (traslados). 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 88; cx. 1, doc. 94. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 81. 
 

82.  [ant. 1624, Fevereiro, 28] 
REQUERIMENTO do Bispo de São Tomé, D. Francisco do Soveral, ao rei [D. Filipe III] solicitando o 
pagamento das ajudas de custo para a sua sagração e embarcação. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 89. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 82. 
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83.  [ant. 1624, Março, 15] 
REQUERIMENTO do governador de São Tomé, D. Jerónimo de Melo [Fernando], ao rei [D. Filipe III] 
solicitando nova provisão que aprovasse o pagamento de homens para o seu serviço, dez soldados e dez 
escravos. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 92. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 83. 
 

84.  [ant. 1625, Março, 5] 
REQUERIMENTO do ex-governador de São Jorge da Mina, Manuel da Cunha [e Teive], ao rei [D. Filipe III] 
solicitando a entrega, sob fiança, dos escravos que trouxera da Costa da Mina, até total liquidação dos 
direitos. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: requerimento e certidões. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 90. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 84. 
 

85.  [ant. 1625, Março, 5] 
REQUERIMENTO (cópia) [do governador de São Tomé], D. Jerónimo de Melo [Fernando], ao rei [D. Filipe III] 
solicitando a declaração de que haveria pagamento para os vinte soldados que levou consigo. 
Obs.: m. est.; anexo: certidões. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 91. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 85. 
 

86.  [ant. 1625, Maio, 5] 
REQUERIMENTO de Maria da Costa, viúva de Manuel André, ao rei [D. Filipe III] solicitando o valor do 
fretamento da viagem que o seu marido fizera à Costa da Mina para levar o governador [da fortaleza de São 
Jorge da Mina], Francisco de Souto Maior] e trazer o anterior, [Manuel da Cunha e Teive], porque o seu 
marido falecera na viagem e o navio fora atacado por turcos e naufragara em Peniche, tendo a carga sido 
descarregada e a Fazenda Real cobrado os fretes das fazendas e escravos que vinham a bordo. 
Anexo: requerimento (cópia). 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 95. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 86. 
 

87.  1625, Junho, 21, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III ao Conselho da Fazenda], em resposta à carta do 
governador de São Tomé [D. Jerónimo de Melo Fernando e aos pareceres do Conselho de Estado], 
ordenando que se averiguasse quem estava no lugar de sargento-mor e se era competente ou se se devia 
enviar alguém. 
Anexo: parecer. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 96. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 87. 
 

88.  1625, Junho, 26, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III ao conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda Real], Luís da Silva, ordenando que o informassem da origem do costume do tesoureiro-mor dar 
verba ao tesoureiro dos armazéns para a compra de mantimentos para os cónegos de São Tomé, querendo 
saber quem recebera a verba e quem fora provido na dignidade de cónego por Roque Vaz Pereira. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 97. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 88. 
 

89.  1625, Agosto, 22, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao Conselho da Fazenda, ordenando que se fizesse 
novo contrato de São Tomé, no término do de Damião Ramires, devendo verificar-se se o contratador não 
tinha dívidas; enviando ao capitão da capitania de Rio Grande pólvora, munições, armas e artilharia para a 
conquista do Maranhão, de que era governador; estabelecendo que o governador do Brasil mandasse o 
engenheiro daquele estado fazer um relatório sobre a situação das fortalezas do Rio Grande e do Rio de 
Janeiro. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 98. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 89. 
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90.  1625, Setembro, 24, Lisboa 
DESPACHO do Conselho da Fazenda ordenando que o provedor e os oficiais da Casa da Índia declarassem 
o início e o fim do contrato de São Tomé com Damião Ramires, quanto pagava anualmente o contratador e 
quanto devia. 
Obs.: doc. cosido; anexo: informação. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 99. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 90. 
 

91.  1625, Outubro, 1, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao Conselho da Fazenda, ordenando, relativamente à 
carta do governador de São Tomé, Jerónimo de Melo Fernando, que as pessoas com serventias de ofícios 
que possuíssem os devidos alvarás de lembrança, passassem a ter a propriedade dos mesmos. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 100. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 91. 
 

92.  [ant. 1625, Dezembro, 26] 
REQUERIMENTO de Maria Rabela ao rei [D. Filipe III] solicitando a propriedade do ofício de escrivão da 
Feitoria de São Tomé, que fora do seu pai, Fernão Barbosa da Cunha, para a pessoa com quem casasse e a 
serventia do ofício para quem ela nomeasse enquanto não casasse, em virtude dela não ter como se 
sustentar e do pai ter falecido em São Tomé quando exercia o ofício apenas há seis meses. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: certidão, provisão (traslado) e carta régia (cópia de capítulo). 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 101. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 92. 
 

93.  1626, Janeiro, 22, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III ao conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda Real], Luís da Silva, ordenando que se passassem as provisões solicitadas pelo Bispo de São Tomé, 
D. Francisco de Soveral. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 102. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 93. 
 

94.  1626, Fevereiro, 14, [São Tomé] 
CARTA (cópia) dos oficiais da Câmara de São Tomé ao rei [D. Filipe III] sobre o aviso que o governador D. 
Jerónimo de Melo Fernando recebeu acerca do ataque que os holandeses preparavam a São Tomé e à Costa 
da Mina a partir do cabo de Lopo Gonçalves; elogiando o senso de justiça, o empenho e esforço pessoal do 
governador em defender a ilha; solicitando auxílio de pólvora e munições para manter a Costa da Mina até 
Angola, o tráfico de escravos, e consequentemente o rendimento da Coroa.  
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 103. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 94. 
 

95.  1626, Fevereiro, 16, [São Tomé] 
CARTA (cópia) do cabido da Sé de São Tomé ao rei [D. Filipe III] sobre a urgência de auxílio para enfrentar os 
inimigos, elogiando os esforços pessoais do governador [D. Jerónimo de Melo Fernando] para defender desde 
a Costa da Mina até Angola e levar os escravos às Índias. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 104. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 95. 
 

96.  1626, Março, 31, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ao Conselho do da Fazenda, ordenando que o 
governador da fortaleza de São Jorge da Mina, D. Francisco Souto Maior, impedisse os negros de comerciar 
com os holandeses e que os capitães das fortalezas fossem inquiridos acerca do que deixavam, no final do 
seu tempo de serviço, em provimentos, petrechos de guerra, artilharia e armas, de modo a saber como 
ficavam fornecidos esses locais. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 105. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 96. 
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97.  1626, Maio, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o requerimento de D. Ana de Melo Fernando, 
mulher do governador de São Tomé, [D. Jerónimo de Melo Fernando], solicitando que nos navios que fossem 
àquela ilha, em companhia das naus da Índia, seguisse pólvora, munições e mosquetes para São Tomé, 
porque o socorro anterior fora tomado na ilha da Madeira em Agosto de 1625, por inimigos. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 106. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 97. 
 

98.  1626, Maio, 31, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III ao conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda Real], Luís da Silva, concordando com a aplicação da venda da nau velha que dera à costa frente ao 
Mosteiro de Belém, para provimento do Maranhão; ordenando que o Bispo de São Tomé, D. Francisco do 
Soveral, fosse informado que outro fora nomeado para o seu lugar e que procedesse como desejasse. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 107. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 98. 
 

99.  1626, Junho, 10, [São Tomé] 
CARTA (cópia) do governador de São Tomé, [D. Jerónimo de Melo Fernando], ao rei [D. Filipe III] sobre o 
estado da ilha, a sua importância no comércio entre Angola e as Índias, a fuga de Domingos Monteiro e a sua 
possível aliança aos holandeses; solicitando armas, enxofre, munições, materiais de construção e dinheiro; 
afirmando que o cargo de meirinho da serra era desnecessário e que a sua verba e a de sargento-mor podiam 
ser usadas na reparação da fortaleza; referindo que os holandeses tinham roubado um navio que ia a Angola 
e que os fugitivos alertaram que os holandeses preparavam um ataque a São Tomé e à Mina a partir do cabo 
de Lobo Gonçalves; advertindo que no contrato seguinte o contratador tivesse de levar pólvora, salitre 
refinado, enxofre, água-ardente e chumbo para a fortaleza. 
Obs.: m. est.; anexo: informação, certidão, escrito e parecer. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 108; cx. 2, doc. 1. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 99. 
 

100. 1626, Junho, 19, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] nomeando André Gonçalves Maracote como governador 
de São Tomé. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 109. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 100. 
 

101. 1626, Julho, 2, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III ao conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda Real], Luís da Silva, nomeando Pero Sardinha feitor e alcaide-mor da fortaleza de São Jorge da 
Mina. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 110. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 101. 
 

102. 1626, Julho, 26, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III ao conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda Real], Luís da Silva, nomeando Domingos da Silva escrivão do almoxarife e contos da ilha de São 
Tomé. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 111. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 102. 
 

103. [post. 1626, Julho, 26] 
RELAÇÃO dos cargos vagos na ilha de São Tomé, referindo o de escrivão do almoxarifado, vago por morte de 
Domingos da Silva, tendo a propriedade ficado para o filho, o de escrivão de Feitoria, que fora de Francisco 
Barbosa que não tinha filhos, e o de procurador dos defuntos. 
Obs.: datação aferida pela menção do falecimento de Domingos da Silva, ver SERAFIM, Cristina Maria 
Seuanes – As ilhas de São Tomé no século XVII. Lisboa: UNL, 2000, p. 138. 
AHU-São Tomé, cx. 59, doc. 14. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 103. 
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104. [ant. 1626, Setembro, 23] 
REQUERIMENTO de Francisco de Abreu ao rei [D. Filipe III] solicitando para não ser executado na dívida que 
lhe imputara o ex-tesoureiro da Casa da Índia, Paulo da Serra Morais, chegando a prendê-lo por isso, sem lhe 
dar hipótese de defesa, quando o devedor era o mestre do navio de São Tomé, António Jorge Branco. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 112. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 104. 
 

105. 1628, Abril, 13, Lisboa 
MANDADO [do conselheiro] do Conselho de Estado e vedor da Fazenda Real, Luís da Silva, ao guarda-mor 
das naus da Índia e armadas, para dar posse e juramento ao guarda da carga da caravela que ia levar 
provimento à fortaleza de São Jorge da Mina. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 2. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 105. 
 

106. [ant. 1629, Março, 13, São Tomé] 
REQUERIMENTO de Manuel Correia, morador de São Tomé, ao rei [D. Filipe III] solicitando que a consulta do 
Conselho da Fazenda sobre o seu pedido de serventia aos ofícios de escrivão do Almoxarifado e Contos 
daquela ilha fosse reformada, uma vez que o mesmo fora para Madrid há um ano e ainda não tivera resposta. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 3. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 106. 
 

107. [ant. 1630, Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III ao conselheiro do Conselho de Estado e vedor da 
Fazenda Real], Luís da Silva, sobre o requerimento de D. Joana de Távora, viúva [do governador de São 
Jorge da Mina], D. Luís Tomé de Castro, acerca da execução do soldo dos criados que foram com o seu 
marido à Mina. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 1, doc. 76. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 107. 
 

108. [ant. 1634, Setembro, 3] 
REQUERIMENTO do moço da Câmara de Sua Majestade, Diogo Correia, ao rei [D. Filipe III] solicitando o 
ofício de feitor do castelo de Axem, em remuneração dos serviços prestados na fortaleza da Mina desde 1623, 
em companhia do capitão João de Crasto, tendo pelejado contra os holandeses com o governador [de São 
Jorge da Mina], Francisco de Souto Maior. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão, carta, informação, instrumento de justificação (traslado). 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 13. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 108. 
 

109. 1634, Novembro, 22, Lisboa 
DECRETO da regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, ordenando que o Conselho da Fazenda 
consultasse com brevidade as cópias das cartas do governador de São Tomé, Lourenço Pires de Távora, e do 
governador de São Jorge da Mina, Pedro Mascarenhas, fazendo relação dos socorros enviados à Mina desde 
a chegada de Pedro Mascarenhas. 
Anexo: cartas (cópias). 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 18 e 19. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 109. 
 

110. 1634, Novembro, 25, Lisboa  
CARTA (cópia) do [vice-rei de Portugal], conde de Basto, [D. Diogo de Castro], ao rei [D. Filipe III] sobre as 
cartas do governador [da fortaleza de São Jorge] da Mina, Pedro Mascarenhas, e do governador de São 
Tomé, Lourenço Pires de Távora, acerca dos socorros enviados à Mina e de assuntos diversos de São Tomé. 
Anexo: carta régia (cópia de capítulo). 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 4 e 5. 
AHU_CU_070, Cx. 1, D. 110. 
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111. 1635, Janeiro, 8, São Tomé 
REQUERIMENTO (cópia) dos oficiais da Câmara [de São Tomé] ao rei [D. Filipe III] solicitando o 
arrendamento do contrato com a obrigação do contratador trazer escravos a São Tomé para que os engenhos 
não parassem e os moradores prosperassem sob a boa administração do governador Lourenço Pires de 
Távora, alegando que a falta de navios, a ausência de contrato e a consequente estagnação dos engenhos 
prejudicara os moradores e a Fazenda Real, explicando que a nau inglesa, encomendada pelo governador da 
Mina, Pedro Mascarenhas, os deixara remediados e que a mesma pagara os direitos à ilha, à alfândega e ao 
consulado. 
Anexo: requerimento (cópia). 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 7. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 111. 
 

112. [ant. 1635, Janeiro, 16, Lisboa] 
INFORMAÇÃO [do secretário das Mercês e Expediente], Francisco de Lucena, sobre o comércio de açúcar [e 
tráfico de escravos] dos ingleses e dos holandeses, entre São Tomé e Londres, mencionando a colaboração 
de um criado italiano do governador Lourenço Pires de Távora, de um marinheiro chamado Prata e do 
contramestre Parola e a abertura de duas lojas inglesas na fortaleza portuguesa. 
Obs.: incluí auto de inquirição a Manuel Fernandes Prata e a Jorge Godinho, mencionando a participação do 
piloto português, Manuel Mendes, e do mercador do Funchal, Diogo Fernandes Branco, no comércio com os 
estrangeiros; anexo: auto de inquirição (cópia). 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 8 e 6. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 112. 
 

113. 1635, Março, 10, Lisboa 
CARTA do [provedor dos armazéns], Rui Correia Lucas, ao rei [D. Filipe III] sobre os navios disponíveis para 
levar socorro à Costa da Mina e a falta de recursos para os abastecer com o que era pedido: soldados, 
artilheiros, serralheiros, carpinteiros, ferreiros, um refinador de pólvora e um engenheiro, roupas, pólvora, 
salitre, peças de artilharia, munições, enxadas, foices e machados.  
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 11. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 113. 
 

114. 1635, Março, 17, Lisboa 
CARTA do [juiz do crime da cidade de Lisboa], Luís Galvão de Lemos, ao rei [D. Filipe III] sobre as 
informações que tomara junto de pessoas vindas da [Costa da] Mina, acerca do estado da fortaleza, da morte 
do governador Pedro Mascarenhas, de quem o substituíra, assim como o nome dos navios estrangeiros que 
iam comerciavam em São Tomé e com quem. 
Obs.: m. est; doc. cosido; anexo: portaria e auto de inquirição. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 22; cx. 2, doc. 12. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 114. 
 

115. 1635, Março, 22, Lisboa 
DECRETO da regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, ordenando que o Conselho da Fazenda 
enviasse auxílio e substituto para Pedro Mascarenhas [e frei Duarte Borges, governadores falecidos da 
fortaleza de São Jorge da Mina], conforme as cartas [de André da Rocha Magalhães e Lourenço Pires de 
Távora, governadores da fortaleza da Mina e da ilha de São Tomé, respectivamente], e consultasse a 
declaração do soldado [André da Fonseca, que mencionava o comércio dos ingleses naquelas partes, os 
ataques holandeses e a aliança destes aos gentios, prejudicando o comércio, o tráfico de escravos e a 
chegada de socorro, referindo ainda que Gaspar de Almeida era capitão do Castelo de Axem.  
Anexo: requerimento, informação (cópia), cartas (cópias). 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 20 e 9. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 115. 
 

116. 1635, Março, 22, [Madrid]  
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ordenando que nas naus que iam em socorro [da 
fortaleza de São Jorge] da Mina, fosse cabedal para aquisição de salitre e roupas pretas. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 22. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D.116 . 
 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE S. TOMÉ E PRÍNCIPE 

AHU_CU_070 

 

PÁG. - 23 / 167 
 

117. 1635, Março, 23, Lisboa 
DESPACHO do Conselho da Fazenda ordenando que o provedor dos armazéns [Rui Correia Lucas] 
informasse do estado em que estavam as caravelas que poderiam ir socorrer a fortaleza [de São Jorge] da 
Mina. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 14. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 117. 
 

118. 1635, Março, 23, Lisboa 
DESPACHO do Conselho da Fazenda ordenando que o provedor e oficiais da Casa da Índia fizessem uma 
relação das roupas daquela casa que serviam para enviar no socorro à fortaleza [de São Jorge] da Mina. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 14. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 118. 
 

119. 1635, Março, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o acrescento à consulta de Abraão Voltimes, 
Guilherme Maes e homens de negócio, que solicitavam para mandar navios estrangeiros às conquistas para 
comerciar; debatendo-se a proibição ou a concessão destas licenças, referindo as vantagens e desvantagens 
económicas e defensivas, tanto para a Fazenda Real como para os naturais daquelas partes, mencionando os 
procedimentos a tomar na concessão dessas licenças, a fim de verificar se quem as recebia era amigo e 
vassalo de Portugal. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 40, fl. 111v-112, 117 e 157-157v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 15. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 119. 
 

120. 1635, Abril, 7, [Madrid] 
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe III] ordenando o envio de socorro para a Mina, e de outras 
coisas que lá fizessem falta, aproveitando alguma embarcação das naus da Índia. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 21. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 120. 
 

121. [ant. 1635, Maio, 24] 
REQUERIMENTO do governador e capitão da ilha de São Tomé, António de Sousa de Carvalho, ao rei [D. 
Filipe III] solicitando a arrematação do contrato de São Tomé, porque a sua contínua inexistência impedia o 
pagamento ao cabido, ao Bispo, ao governador e aos oficiais da justiça; sugerindo que os contratadores 
enviassem duas a três naus por ano para os vassalos ficarem mais seguros e se dispensarem as naus 
inglesas e outras rebeldes que prejudicavam a Fazenda Real. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 16. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 121. 
 

122. 1635, Julho, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o requerimento [do governador de São Tomé], 
António de Sousa de Carvalho, solicitando leva de gente para São Tomé e o soldo de capitão de gente de 
guerra daquela ilha, em virtude do nomeado no posto, D. Manuel de Azevedo, ter sido enviado a Cádis e não 
haver ninguém disponível, pedindo ainda o cargo de alferes para o seu sobrinho, Manuel de Carvalho 
Vasconcelos, filho do seu irmão Bernardim de Carvalho, que serviu na Índia e nas armadas e falecera em 
Madrid sem satisfação dos seus serviços. 
Obs.: resolução da regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia; ver AHU_CU_CONSULTAS DE 
PARTES, Cod. 40, fl. 206v-207; anexo: requerimento e carta. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 18 e 17. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 122. 
 

123. [ant. 1635, Setembro, 5, Lisboa] 
REQUERIMENTO do provedor e irmãos da Misericórdia [de Lisboa] ao rei [D. Filipe III] solicitando que, em 
prol do apoio aos pobres, a Misericórdia não tivesse de pagar, na feitoria de São Tomé, os direitos de saída 
dos açúcares dos engenhos e fazendas, ficando isenta, tal como os moradores daquela ilha. 
Anexo: parecer. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 19. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 123. 
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124. 1635, Novembro, 10, [Madrid]  
CARTA RÉGIA (cópia de capítulo) do rei [D. Filipe II] concedendo a António de Sousa de Carvalho licença 
para renunciar à capitania de Barcelor, na Índia, em virtude da nomeação para governador na ilha de São 
Tomé. 
Obs.: doc. restaurado. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 21. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 124. 
 

125. 1635, Novembro, 12, Lisboa 
RELAÇÃO [do provedor dos armazéns], Vasco Fernandes César, sobre os custos das caravelas, dos 
soldados, dos mantimentos e dos provimentos com destino à fortaleza [de São Jorge] da Mina. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 22. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 125. 
 

126. 1636, Janeiro, 3, Lisboa 
ESCRITO [do provedor dos armazéns], Vasco Fernandes César, sobre a embarcação que poderia levar 
socorro ao capitão D. Simão Mascarenhas e gente que se perdeu no galeão São Martinho, sugerindo o envio 
da nau inglesa que trouxera o conde de Castelo Novo [D. Jorge de Mascarenhas], mediante a concessão de 
licença para levar o governador de São Tomé; referindo o acordo com Jorge Lopes de Negreiros para carga 
de pregaduras e âncoras; afirmando que só depois poderia calcular os custos do socorro.  
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 23. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 126. 
 

127. 1636, Janeiro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o requerimento do governador de São Tomé, 
António de Sousa de Carvalho, solicitando licença para embarcar para aquela ilha numa nau inglesa, em 
virtude de não haver portuguesas disponíveis, assegurando que a dita nau levaria piloto e mestre português e 
daria fiança aos direitos reais, querendo carregar açúcar e mercadorias para trazer a Lisboa, [sendo apta a 
resistir aos holandeses que navegavam entre Luango e cabo Lopo Gonçalves, capturando os navios 
mercadores]. 
Obs.: resolução da regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia; ver AHU_CU_CONSULTAS DE 
PARTES, Cod. 41, fl. 58-58v; anexo: requerimento, informação, cartas régias (cópias de capítulo). 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 24 e 10. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 127. 
 

128. 1636, Janeiro, 16, Lisboa 
PARECER do Conselho da Fazenda sobre o envio de ouvidor e governador à ilha de São Tomé, porque os 
cargos estavam vagos, propiciando o avanço dos inimigos sobre os portos de Arda e Calabar e outras 
conquistas [de Portugal]; aconselhando o sequestro dos bens e a prisão do ex-governador Lourenço Pires de 
Távora e de todos os envolvidos no comércio com os estrangeiros; referindo que ultimavam as condições do 
contrato de São Tomé.  
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 26. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 128. 
 

129. 1636, Janeiro, 18, Lisboa 
CARTA do conde de Castelo Novo, D. Jorge [de Mascarenhas], à regente, duquesa de Mântua, D. Margarida 
de Sabóia, solicitando que o Conselho da Fazenda ordenasse a Domingos Gil da Fonseca, alferes de D. 
Simão [Mascarenhas], filho do signatário, para ir buscar a gente e a artilharia [do galeão São Martinho, que 
naufragara em La Coruña], usando o navio inglês que Jorge Lopes de Negreiros fretara para ir a São Tomé. 
Obs.: resolução da regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia; no mesmo suporte está o parecer 
da consulta, ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 41, fl. 60v-61v; ver também AHU_CU_Reino, Cx. 
8, pasta 62.  
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 25. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 129. 
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130. [ant. 1636, Março, 5] 
REQUERIMENTO do governador de São Tomé, António de Sousa de Carvalho, ao rei [D. Filipe III] solicitando 
ajuda de custo semelhante à concedida aos seus antecessores, nomeadamente pelos custos do apresto da 
embarcação, conforme a certidão relativa a André Gonçalves Maracote.  
Obs.: doc. cosido; no mesmo suporte está o parecer da respectiva consulta, ver AHU_CU_CONSULTAS DE 
PARTES, Cod. 41, fl. 60v-61v; anexo: requerimento (cópia), certidão e parecer.  
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 27. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 130. 
 

131. [ant. 1636, Maio, 5] 
REQUERIMENTO do governador de São Tomé, António de Sousa de Carvalho, ao rei [D. Filipe III] solicitando 
o envio das peças de artilharia para defesa da fortaleza de São Sebastião e do forte de São Tiago, antes que 
passasse a monção e o dono do navio não pudesse esperar. 
Obs.: resolução da regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 28. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 131. 
 

132. 1636, Junho, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o requerimento de Tomé Matoso, solicitando 
que o presidente [do Conselho da Fazenda], conde [de Miranda, D. Diogo Lopes de Sousa] rubricasse o 
despacho que autorizava o pagamento do ordenado que lhe era devido pelo cargo de capitão de caravela 
quando em 1634 levou socorro à fortaleza de São Jorge da Mina.  
Obs.: resolução da regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia; ver AHU_CU_CONSULTAS DE 
PARTES, Cod. 41, fl. 131v-132; anexo: parecer (minuta). 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 29. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 132. 
 

133. [post. 1636, Dezembro, 3] 
REQUERIMENTO do Bispo eleito de São Tomé, frei António Nogueira, ao rei [D. Filipe III] solicitando que o 
tesoureiro-geral lhe pagasse, após reformulação do primeiro despacho, e sem dilação, o estabelecido na 
provisão de 7 de Maio de 1636 para a sua sagração. 
Obs. m. est.; anexo: requerimento e provisão. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 30. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 133. 
 

134. 1637, Março, 19, Lisboa 
DECRETO da regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, ordenando que o Conselho da Fazenda 
procedesse com brevidade ao envio de duas caravelas com o que fazia falta à praça da Mina. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 31. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 134. 
 

135. 1638, Fevereiro, [18], Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre a necessidade de prover rapidamente o 
governo da ilha de São Tomé, em virtude do falecimento do governador António de Sousa de Carvalho, e da 
eleição de Lourenço Pires de Távora pelo povo. 
Obs.: resolução da regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia; ver AHU_CU_CONSULTAS DE 
PARTES, Cod. 43, fl. 273v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 32. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 135. 
 

136. [ant. 1638, Fevereiro, 19] 
REQUERIMENTO de Francisco de Xares, cidadão de São Tomé, ao rei [D. Filipe III] solicitando a serventia do 
ofício de escrivão do Almoxarifado de São Tomé, em virtude do falecimento do proprietário, Manuel 
Quaresma, e até à maioridade do filho deste.  
Anexo: informação. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 34. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 136. 
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137. [ant. 1638, Março, 11] 
REQUERIMENTO de Gaspar Pacheco ao rei [D. Filipe III] solicitando que o [desembargador e corregedor do 
crime da Relação e Casa do Porto], Lourenço Coelho [Leitão] lhe permitisse ir a São Tomé levar caldeiras de 
bronze e petrechos, visto o seu patacho não ter artilharia e não servir para [levar socorro ao Brasil]. 
Obs.: doc. cosido; anexo: requerimentos. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 33. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 137. 
 

138. [ant. 1638, Março, 13] 
REQUERIMENTO de Francisco Antunes Menao ao rei [D. Filipe III] solicitando a serventia do ofício de 
escrivão dos contos e Almoxarifado de São Tomé, local para onde fora em 1636, com o governador António 
de Sousa de Carvalho, tendo servido como alferes, capitão da guarda e substituído o proprietário do ofício que 
requeria. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 34. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 138. 
 

139. 1638, Novembro, 9, Lisboa 
DECRETO da regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia, ordenando ao Conselho da Fazenda 
satisfaça as ordens relativas ao socorro de São Tomé e do castelo de Axem, [conforme requerido nas cartas 
do governador de São Tomé, Lourenço Pires de Távora, e dos capitães de Axem, Pascoal de Almeida e José 
Martins, onde também solicitavam um clérigo, soldados, pólvora, salitre, enxofre, munições, gente, murrão, 
armas, mantimentos, roupas, materiais de construção e autorização para usar o dinheiro das presas tomadas 
aos holandeses para aplicar em fortificações e assim manter as praças; o socorro seria transportado em navio 
inglês, por Guilherme Roles e Jerónimo Onje, em troca de licença para carregarem fazendas da ilha e trazê-
las a Lisboa, onde pagariam os direitos devidos]. 
Anexo: relações, memórias, requerimentos, decreto, cartas, escritos, despachos, provisões. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 37 e 36; cx. 6, doc. 96. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 139. 
 

140. 1639, Maio, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o envio de presos por condenar no socorro de 
São Tomé e castelo de Axem, num navio inglês. 
Obs.: resolução da regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 35. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 140. 
 

141. 1639, Junho, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o requerimento do capitão José Martins, 
solicitando patente de cabo do socorro que ia para São Tomé e castelo de Axem, com título de capitão e o 
pagamento habitual, alegando que viera a mando do governador de São Tomé [Lourenço Pires de Távora] 
pedir socorro, gastando nisso a sua fazenda e correndo risco de vida. 
Obs.: resolução da regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 18. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 141. 
 

142. 1639, Junho, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o envio do dinheiro das presas e dos restos de 
açúcares derrotados da ilha de São Tomé pertencentes à Alfândega [de Lisboa].  
Obs.: resolução da regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 38. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 142. 
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143. 1639, Julho, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre um papel que Tomás de Ybio Calderon 
escreveu à [regente] princesa Margarida, sugerindo que ordenasse ao governador de São Tomé para 
embargar a nau inglesa Frol de Maio, cujo mestre era Pedro Andrés, e uma nau holandesa do mestre Jacques 
Holandês, porque iam ambas Cascais carregar mercadorias de mercadores portugueses e ingleses para as 
levar à ilha de São Tomé, trazendo de lá açúcar, fazendo isso com passaportes falsos. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 39. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 143. 
 

144. [ant. 1640] 
INFORMAÇÃO [do Conselho da Fazenda] sobre os serviços prestados por Simão Soares da Fonseca, já 
falecido, a propósito do juízo das justificações conceder os serviços e escrivaninha dos navios da carreira da 
Mina a sua filha, Maria Josefa. 
AHU-São Tomé, cx. 59, doc. 15. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 144. 
 

145. [ant. 1640] 
INFORMAÇÃO [do Conselho da Fazenda] sobre a ausência de resolução à denúncia anónima feita a um 
provedor da Alfândega acerca de uma nau que partiu do Brasil e outra de São Tomé, carregadas de açúcar e 
pão indo descarregar à Canária. 
AHU-São Tomé, cx. 59, doc. 16. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 145. 
 

146. 1640, Maio, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre os requerimentos do governador nomeado 
para a ilha de São Tomé, Manuel Quaresma Carneiro, e do inglês Thomas Amy, residente em Lisboa; o 
primeiro solicitava licença para ir a São Tomé numa nau inglesa, por ser segura e trazer no regresso fazendas 
de lá para pagar os direitos, alegando que algo semelhante fora concedido ao governador António de Sousa 
de Carvalho e a outras duas naus; o segundo pedia licença para carregar sal e ir à Terra Nova buscar 
bacalhau e levá-lo ao Brasil e de lá trazer açúcar a Lisboa, pagando os direitos devidos; como a nau de 
Thomas Amy não chegou para levar o governador e o socorro a São Tomé e ao castelo de Axem, propôs-se o 
negócio a Guilherme Roles e a Jerónimo Onje. 
Obs.: resolução da regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia; anexo: contrato (condições). 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 42. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 146. 
 

147. [ant. 1640, Julho, 7] 
REQUERIMENTO de Manuel Quaresma Carneiro ao rei [D. Filipe III] solicitando o pagamento, em Lisboa, dos 
ordenados relativos à estadia e ao transporte do galeão São Baltasar ao porto da Corunha. 
Obs.: doc. com selo impresso; anexo: requerimento e certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 45. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 147. 
 

148. 1640, Julho, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o requerimento do governador nomeado para 
a ilha de São Tomé, Manuel Quaresma Carneiro, solicitando licença para levar na nau inglesa Sara, em que 
ia, sal para gasto de sua casa durante o seu governo.  
Obs.: resolução da regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 43. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 148. 
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149. 1640, Julho, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre o requerimento do governador de São Tomé, 
Lourenço Pires de Távora, acerca dos ingleses da nau onde iria o seu sucessor e onde ele deveria embarcar, 
julgarem que ele matara ingleses, ao invés de holandeses rebeldes, solicitando licença para regressar numa 
nau onde não corresse risco de vida.  
Obs.: resolução da regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 44. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 149. 
 

150. 1640, Julho, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Filipe III] sobre outra, de 7 de Julho de 1640, acerca do 
requerimento do nomeado para governador de São Tomé, Manuel Quaresma Carneiro, solicitando ajuda de 
custo para a sua embarcação, tal como receberam os seus antecessores.  
Obs.: doc. cosido; resolução da regente, duquesa de Mântua, D. Margarida de Sabóia; anexo: consulta, 
requerimentos, certidões e provisões. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 45. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 150. 
 

151. 1640, Setembro, 9, Castelo de Axem, [São Jorge da Mina] 
CARTA do capitão de Axem, Pascoal de Almeida, ao governador de São Tomé, sobre o estado do castelo de 
Axem, o poder do inimigo na fortaleza da Mina, os pedidos de ajuda que lhe fizera por intermédio de 
Sebastião de Carvalho, e o socorro que recebera de Sua Majestade [em 1639]; pedindo gente e armas porque 
fora avisado, por ingleses e negros da Costa da Mina, que o inimigo viria de Pernambuco para tomar aquele 
lugar. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 46. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 151. 
 

152. 1640, Novembro, 27, São Tomé 
CARTA do provedor da Fazenda Real de São Tomé, Manuel de Abreu Sequeiros, ao rei [D. Filipe III] sobre a 
chegada de roupas, armas, pólvora e munições, enviadas à fortaleza e castelo de Axem pelo tesoureiro-geral, 
Francisco Guedes Pereira, através da nau inglesa Sara, capitaneada por Nicolau Filipe.  
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 48. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 152. 
 

153. 1640, Novembro, 28, São Tomé 
REPRESENTAÇÃO dos oficiais da Câmara de São Tomé ao rei [D. Filipe III] solicitando permissão para que 
os navios ingleses fizessem resgate e vendessem escravos naquela ilha, pagando os direitos e comerciando o 
açúcar ao preço e risco dos portugueses, em virtude da diminuição dos direitos pagos à Fazenda Real, a 
queda de produção de açúcar e a consequente perda de engenhos, devido aos ataques holandeses aos 
navios portugueses de resgate, não havendo dinheiro para pagar as ordinárias ao Bispo, ao governador, ao 
clero e aos oficiais da Fazenda e Justiça; referindo que a nau inglesa se oferecera para levar novamente 
pólvora e munições ao capitão do castelo de Axem, mas necessitava de licença régia.  
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 49. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 153. 
 

154. 1640, Novembro, 29, São Tomé 
CARTA do governador de São Tomé, Manuel Quaresma Carneiro, ao rei [D. Filipe III] sobre as fortificações 
que o capitão do castelo de Axem fizera e a ameaça holandesa àquela praça; alertando que a pólvora e as 
munições que trouxera eram insuficientes, pedindo armas, munições, mantimentos e soldados voluntários, 
mas não degredados, devido à sua falta de honra; dando conta da falta de rendimentos da ilha, em direitos e 
em produção de açúcar, pela falta de chuva e de escravos, não havendo como pagar as ordinárias; 
informando que dera licença de comércio aos ingleses em troca de levarem socorro a Axem, porque os 
ataques holandeses e franceses o impediam de o levar, conforme podia atestar o ex-governador Lourenço 
Pires de Távora; declarando as razões porque não provera os ofícios de escrivão do Almoxarifado e Contos 
em António Ferreira e de feitor em João da Silva. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 50. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 154. 
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155. 1641, Fevereiro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV sobre o requerimento de Manuel Fernandes Ferreira, 
solicitando a serventia do ofício de feitor da Fazenda Real da ilha de São Tomé, sendo também candidato 
Manuel Casado Maciel. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 52 e 51. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 155. 
 

156. [ant. 1641, Março, 2, São Tomé] 
REQUERIMENTO de Francisco do Vale Pereira, morador em São Tomé, ao rei [D. João IV] solicitando o 
cargo de feitor daquela ilha, em remuneração dos seus serviços. 
Obs.: a informação do ex-governador Lourenço Pires de Távora referira a ausência de provedor da Fazenda, 
facto que desencadeou documentação sobre os dois cargos; anexo: cartas, parecer, certidões, despachos e 
escrito. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 55. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 156. 
 

157. 1641, Maio, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para a propriedade do 
ofício de escrivão da Feitoria de São Tomé, requerida por António Ribeiro, alegando que era casado com 
Maria Cassoa, irmã de Sebastião de Moura Gavião, que renunciara ao ofício em quem casasse com ela, 
mencionando que o ofício fora anteriormente de seu sogro, Jerónimo de Moura Gavião, casado com Maria 
Sauzedo; o conselho solicitou informação ao ex-governador Lourenço Pires de Távora e ponderara os nomes 
de Francisco de Miranda e de Manuel de Magalhães na nomeação. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; ver AHU_Consultas de partes, Cod. 44, fl. 69-69v; anexo: requerimento, carta e 
auto de processo. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 57, 54 e 47. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 157. 
 

158. 1641, Maio, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV sobre o requerimento de João Carvalho Falcão, 
morador em São Tomé, solicitando a propriedade do cargo de sargento-mor de São Tomé, vago por morte de 
João Barbosa da Cunha, em virtude de ser casado com a neta deste. 
Obs.: ver AHU_Consultas de partes, Cod. 44, fl. 70v; anexo: requerimento e carta. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 59 e 53. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 158. 
 

159. 1641, Junho, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV sobre os vereadores e oficiais da Câmara de São 
Tomé solicitarem, através do procurador Lucas Furtado Ferreira, provisão para os moradores da ilha poderem 
plantar e vender gengibre, aumentando o seu rendimento e o da Fazenda Real, em virtude de Filipe [II] ter 
proibido a plantação de gengibre para comercialização em São Tomé [em 1602], porque era plantado pelos 
moradores das Índias e prejudicava a coroa de Castela. 
Obs.: m. est.; ver ver AHU_Consultas de partes, Cod. 44, fl. 80-81; ver ainda AHU_CU_070, Cx. (antigo cx. 1, 
doc. 6); anexo: requerimento, carta, regimento (cópia de capítulo). 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 60 e 56. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 159. 
 

160. [ant. 1641, Julho, 6] 
REQUERIMENTO do mestre holandês, Martinho Prostes, ao rei [D. João IV] solicitando permissão para viajar 
ao reino de Angola ou ao Brasil, enquanto não saísse a resolução à petição que estava com o secretário do 
Conselho da Fazenda, Afonso de Barros Caminha, em que solicitara licença para ir [com tripulação holandesa 
e mestre piloto português, ao serviço de Sua Majestade] levar o governador de São Tomé, Lourenço Pires de 
Távora. 
Anexo: requerimento e escritos. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 61. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 160. 
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161. 1641, Outubro, 26, Lisboa 
DESPACHO do Conselho da Fazenda ordenando que o tenente de artilharia, Rui Correia Lucas, ajustasse 
com o governador de São Tomé, Lourenço Pires de Távora, e o de Cabo Verde, João Serrão da Cunha, o que 
poderia fornecer para o socorro daquelas praças, de acordo com as relações em que discriminaram o que 
necessitavam, para assim se avisar o Conselho da Fazenda sobre a quantidade e qualidade de armas e 
pólvora disponíveis para enviar. 
Obs.: m. est.; anexo: carta, relações e informação.  
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 62. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 161. 
 

162. [ant. 1641, Novembro, 6] 
MEMÓRIA do nomeado para governador de São Tomé, Lourenço Pires de Távora, sobre os descaminhos 
ocorridos na Fazenda Real daquela ilha, nos direitos das naus estrangeiras que iam ali carregar açúcar e 
comerciar escravos, referindo que o almoxarife e recebedor Francisco de Alva Brandão, já falecido, e seus 
herdeiros não haviam prestado contas. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 63. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 162. 
 

163. 1641, Novembro, 8, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para o 
ofício de meirinho do mar e guarda-mor da ilha de São Tomé, requerido por Ana Rodrigues, viúva de 
Domingos do Rego, para um filho deles, porque o marido fora proprietário do ofício e serventuário do de 
escrivão da feitoria - de que fora proprietário Fernão Lopes -, e investira neles com sua pessoa, fazenda e 
escravos; a consulta refere ainda o candidato, João Rodrigues da Costa.  
Anexo: consulta, provisão (cópia), requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 64 e 58. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 163. 
 

164. [ant. 1641, Novembro, 23] 
REQUERIMENTO do moço da Câmara de Sua Majestade, João Rodrigues da Costa, ao rei [D. Filipe III] 
solicitando a serventia do ofício de escrivão da Feitoria de São Tomé, alegando que embarcara para a Índia 
em 1628, em companhia do vice-rei D. Francisco Mascarenhas, e no regresso fora para São Tomé, onde 
servira de tenente da fortaleza de São Sebastião, de alferes de companhia, de capitão de infantaria e de 
vereador da Câmara. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 40 e 41. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 164. 
 

165. 1641, Dezembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV sobre o pagamento das ordinárias aos ministros e 
mais pessoas que recebiam anualmente, no dia de São Tomé, como era o caso do secretário da guerra, 
António Pereira. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 66. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 165. 
 

166. 1641, Dezembro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei D. João IV sobre o pedido dos vereadores e oficiais da Câmara 
de São Tomé, solicitando licença para os moradores daquela praça comerciarem escravos com as suas 
fazendas na Costa da Mina, como os estrangeiros das nações do Norte, pagando os direitos, beneficiando a 
Fazenda Real e mantendo a fortaleza de Axem; o conselho pediu informação ao governador Lourenço Pires 
de Távora. 
Obs.: ver AHU_Consultas de partes, Cod. 44, fl. 122v-124; anexo: requerimento e informação. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 68, 65 e 67. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 166. 
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167. 1642, Agosto, 21, [Lisboa] 
ESCRITO do [vedor da Fazenda Real], marquês de Montalvão, [D. Jorge Mascarenhas], ao escrivão da 
Fazenda Real, Afonso de Barros Caminha, sobre o aviso do [secretário de estado], Francisco de Lucena, 
acerca do envio de mantimentos [para os soldados do terço de D. António Luís de Meneses, na caravela que 
levava o governador de São Tomé, Lourenço Pires de Távora].  
Anexo: escrito. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 69. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 167. 
 

168. 1642, Dezembro, 21, São Tomé 
CARTA do cabido da ilha de São Tomé ao rei D. João IV congratulando-se com a aclamação de Sua 
Majestade e a restituição dos reinos de Portugal, aceitando a proibição de religiosos estrangeiros naquelas 
partes e explicando porque os tinham recebido antes; solicitando o pagamento [das côngruas] em atraso e o 
provimento justo de benefícios.  
Obs.: publ. em BRÁSIO, António (colig. e anot.) - MMA: África Ocidental (1631-1642). Lisboa: Centro de 
Estudos Africanos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 1960. Vol. VIII, p. 595-597. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 70. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 168. 
 

169. [post. 1642] 
INFORMAÇÃO [do Conselho da Fazenda] sobre os serviços prestados por Gaspar Pinheiro, a propósito do 
Juízo das Justificações conceder os seus serviços ao sobrinho, Manuel de Almeida, referindo que servira de 
soldado no castelo de Axem de 1611 a 1613, no Brasil em 1624, no resgate da Bahia em 1638, na tomada do 
castelo de Viana, com Brás Brandão, em 1641, e na defesa da cidade do Porto em 1642. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 71. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 169. 
 

170. [post. 1643, Dezembro, 2, Lisboa] 
PASSAPORTE (fragmento) do navio Nossa Senhora da Madre de Deus, São José, Santa Catarina e Almas, 
onde seguira António Coelho de Oliveira para a Costa da Mina. 
Obs.: datação aferida pelo início de funcionamento do Conselho Ultramarino.  
AHU-São Tomé, cx. 59, doc. 4. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 170. 
 

171. [post. 1643, Dezembro, 2, Lisboa] 
RELAÇÃO dos géneros remetidos pelo Conselho [Ultramarino] à ilha de São Tomé, no bergantim Santa Ana e 
Santo António, de que era mestre Francisco Paulo. 
Obs.: datação aferida pelo início de funcionamento do Conselho Ultramarino.  
AHU-São Tomé, cx. 59, doc. 10. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 171. 
 

172. 1644, Dezembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador de São Tomé, Lourenço 
Pires de Távora, sobre o socorro que o seu irmão, Filipe de Moura, levou à ilha, os ataques holandeses, as 
ordens para manter a paz com o inimigo e o auxílio que o governador do Brasil, António Teles da Silva, 
mandara a Angola; mencionando a escusa de Filipe de Moura em reenviar ao Conselho os capítulos das 
cartas sobre as feiras semanais que o governador concedera aos holandeses, concessão que levou à 
realização de uma inquirição pelo juiz da Índia e Mina; ponderando usar a verba da Bula da Cruzada ou 
autorizar os mercadores a comerciar naquela ilha para a poderem sustentar; mencionando as informações 
dadas pelo governador José Martins. 
Obs.: planta da baía de Ana Chaves, ver AHU_CARTm_070, D.170, publ. em CORTESÃO, Armando; MOTA, 
A. Teixeira da; MATA, J. Caeiro da - Portugaliae Monumenta Cartographica. Lisboa: Comissão para as 
comemorações do V centenário da morte do infante D. Henrique, 1960. Vol. 5, n.º 170; anexo: escritos, cartas, 
auto de inquirição.  
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 71-A.  
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 172. 
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173. 1645, Fevereiro, 9, Lisboa 
DECRETO do rei D. João IV ordenando que o Conselho Ultramarino procedesse ao despacho do rendimento 
da cruzada que estava São Tomé, como empréstimo para o serviço real, a partir de qualquer rendimento que 
chegasse à Fazenda Real proveniente daquela ilha. 
Anexo: aviso e sobrescrito.  
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 72. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 173. 
 

174. 1645, Agosto, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o auto de inquirição feito pelo conde do 
Alegrete, Matias de Albuquerque, a António Malorquim, acerca das ameaças e ataques dos holandeses ao 
governador [Lourenço Pires de Távora] e aos vassalos da ilha de São Tomé, e do socorro a enviar à Bahia e à 
Índia.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 238v-239; anexo: auto de inquirição (cópia) e auto de 
inquirição. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 74 e 73. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 174. 
 

175. 1645, Agosto, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta dos oficiais da Câmara da ilha do 
Príncipe, de 19 de Outubro de 1645, acerca do júbilo do povo com a aclamação de D. João IV e a restituição 
do reino de Portugal; declarando que a ilha do Príncipe era de Luís Carneiro [de Sousa] mas subordinada à de 
São Tomé, e que em consequência desta ter sido tomada pelos holandeses há três anos que não iam navios 
ao Príncipe. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 13, fl. 240; publ. em BRÁSIO, António (colig. e anot.) - MMA: 
África Ocidental (1643-1646). Lisboa: Centro de Estudos Africanos da Faculdade de Letras da Universidade 
de Lisboa, 1960. Vol. IX, p. 350-351; o título de conde da Ilha do Príncipe foi concedido por D. Filipe III a Luís 
Carneiro de Sousa em 1640. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 75. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 175. 
 

176. 1646, Junho, 13, São Tomé 
CARTA de António Carvalho ao cirurgião de Sua Majestade, Estevão Carvalho da Silva, sobre a tomada de 
São Tomé pelos holandeses, o trato dos castelhanos com o rei do Congo, em Pindá, recorrendo aos frades 
capuchos [capuchinhos], dando conta que dois deles, D. Francisco de Pamplona e D. Tibúrcio de Redin, 
passaram da ilha do Príncipe ao Calabar para averiguar as capacidades da ilha para navegar e comerciar 
escravos; referindo a rejeição de Pedro Furtado de Novais ao cargo de feitor da Fazenda Real, a apreensão 
de cartas dos frades para o duque de Maqueda e a necessidade de cura para o monstro com “a cabeça de 
Castela, o corpo de Portugal, e os pés de Holanda”.  
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 76. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 176. 
 

177. 1647, Setembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o pedido do provedor e irmãos da Misericórdia 
de Lisboa para que o mercador inglês, Roberto Coque, obtivesse licença para mandar dois navios ingleses a 
São Tomé, carregar os açúcares pertencentes à Misericórdia, entre as fazendas que foram de Simoa Godinha 
e António Faleiro de Abreu, pagando os direitos devidos na alfândega. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 278, fl. 152v-153v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 77. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 177. 
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178. 1649, Dezembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o pedido do moço da Câmara de Sua 
Majestade, capitão João Rodrigues da Costa, solicitando a propriedade do ofício de escrivão da Fazenda Real 
e Feitoria de São Tomé, por falecimento de António Ribeiro, em remuneração dos seus serviços, 
nomeadamente como tenente da fortaleza de São Sebastião, alferes de companhia e vereador da Câmara de 
São Tomé. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 278, fl. 291v-292. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 78. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 178. 
 

179. [ant. 1650] 
REQUERIMENTO de Manuel Pinto ao rei [D. João IV] solicitando para continuar a servir na fortaleza de São 
Jorge da Mina. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 59, doc. 3. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 179. 
 

180. [ant. 1650, Fevereiro, 4] 
REQUERIMENTO de Filipe de Moura, em nome do irmão, [o governador de São Tomé], Lourenço Pires de 
Távora, ao rei D. João IV solicitando a ocupação e a fortificação da ilha do Príncipe, porque após a 
restauração de São Tomé, aquele era o último apoio dos holandeses para a navegação da costa da Guiné e 
das Índias de Castela. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 79. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 180. 
 

181. 1650, Dezembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
governador de São Tomé, sendo candidatos Jorge de Mesquita de Castelo Branco, Constantino Cadena e 
Cristóvão de Barros Rego. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 261. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 80. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 181. 
 

182. [ant. 1651, Janeiro, 25] 
REQUERIMENTO do governador e capitão-general da ilha de São Tomé, Lourenço Pires de Távora, através 
do procurador Lucas Furtado, ao rei [D. João IV] solicitando a ordem de pagamento dos ordenados dos 
degredados que tinham chegado nas naus de Francisco Guterres para reforçar a guarnição. 
Anexo: requerimento (cópia). 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 81. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 182. 
 

183. 1651, Fevereiro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do capitão da fortaleza de São 
Sebastião de São Tomé, Manuel de Barros, solicitando licença para regressar, alegando os vinte anos de 
serviço na Mina e em São Tomé, ter a mãe idosa, duas irmãs pobres e não ter licença do governador 
Lourenço Pires de Távora. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 277. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 82. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 183. 
 

184. 1651, Março, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do nomeado para governador de 
São Tomé, Cristóvão de Barros Rego, solicitando as ajudas de custo habitualmente dadas aos governadores, 
para o apresto da jornada. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 278, fl. 366v-367. 
Anexo: provisão (traslado). 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 83. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 184. 
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185. 1651, Maio, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre as dúvidas levantadas por um requerimento de 
Paulo Lopes Carneiro após a consulta de 14 de Janeiro de 1650 o ter provido na propriedade dos ofícios de 
juiz dos órfãos e ouvidor da ilha de São Tomé. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 278, fl. 385v-386; anexo: consulta. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 84. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 185. 
 

186. 1651, Julho, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o mandado de prisão do governador de São 
Tomé, Lourenço Pires de Távora, ao mestre e capitão da nau São Miguel, Leonardo Rodrigues, por trazer à 
ilha, sem licença, o sargento-mor João Carvalho Falcão e António Carvalho de Sequeira, tendo-se remetido a 
culpa ao juiz dos feitos da Coroa e Fazenda para sentença deste conselho. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 14, fl. 311v-312. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 85. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 186. 
 

187. 1651, Agosto, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento dos padres capuchinos 
franceses, solicitando licença para enviarem religiosos da sua ordem à ilha de São Tomé com o governador 
Cristóvão de Barros Rego, em virtude da morte de alguns religiosos nas missões da Guiné, do Brasil e de São 
Tomé, e de outros terem sido levados presos pelos holandeses para Pernambuco.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 278, fl. 400. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 86. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 187. 
 

188. 1651, Setembro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento [do mercador inglês] Roberto 
Coque, e de João Nunes, solicitando licença para enviar o navio francês Pina a São Tomé, em companhia do 
governador Cristóvão de Barros Rego, para carregar uma partida de açúcar, caso não houvesse navio 
português. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 278, fl. 404-404v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 87. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 188. 
 

189. 1652, Setembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do proprietário do ofício de 
tabelião do Público e do Judicial de São Tomé, Francisco de Novais Furtado, solicitando licença para 
renunciar o ofício no seu sobrinho, Francisco Figueira Leitão. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 45, fl. 71-71v; anexo: informação de serviço. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 88; cx. 1, doc. 87. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 189. 
 

190. 1652, Outubro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do mercador Pedro Stalpart, 
solicitando licença para enviar quinze franceses, gente de mar, no patacho que fretara para ir a São Tomé, em 
virtude da falta de marinheiros portugueses e das muitas necessidades dos moradores da ilha, conforme 
atestara ao conselho o ex-governador Lourenço Pires de Távora. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 45, fl. 74v-75. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 89. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 190. 
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191. 1653, Janeiro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre os requerimentos dos mercadores ingleses 
Jorge Chapel e Cristóvão Varem, solicitando licença para enviar os seus navios a São Tomé, com mareação 
inglesa, com os passageiros que quisessem ir, e de lá trazer carga a Lisboa, pagando os direitos devidos; 
Jorge Chapel informou que fizera muitas viagens a Portugal pagando os direitos reais e que trouxera de Calès 
de França o embaixador João de Guimarães.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 45, fl. 101. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 90. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 191. 
 

192. 1653, Fevereiro, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do francês Miguel Dantes, 
vizinho de Baiona, solicitando licença para levar a nau Esperança a São Tomé, fretada ao mercador do Porto, 
Estevão de Brus, com mareação francesa, para carregar açúcar e frutos da terra e trazê-los a Lisboa, 
pagando os direitos devidos.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 45, fl. 102v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 91. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 192. 
 

193. 1653, Abril, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento [do mercador] Pedro Stalpart, 
solicitando o pagamento do procedido do socorro de pólvora, munições e ferro que levou à ilha de São Tomé, 
em 1651, na companhia do governador Cristóvão de Barros Rego. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 45, fl. 125v-126v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 92. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 193. 
 

194. 1653, Setembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador de São Tomé, Cristóvão 
de Barros Rego, informando que o condestável que levara consigo falecera à chegada à ilha e que os 
artilheiros que foram eram incompetentes, ficando a fortaleza com falta de condestáveis e artilheiros. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 66-66v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 93. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 194. 
 

195. 1653, Setembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador de São Tomé, Cristóvão 
de Barros Rego, acerca da falta de lucro com os açúcares da ilha, excepto se fossem vendidos a dinheiro aos 
navios que paravam naquele porto. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 66. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 94. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 195. 
 

196. 1653, Setembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador de São Tomé, Cristóvão 
de Barros Rego, propondo a venda dos açúcares da ilha a naus estrangeiras, a troco de dinheiro, devido à 
ausência ou incapacidade das naus portuguesas, e assim poder pagar os ordenados aos soldados e as 
ordinárias ao clero. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 65v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 95. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 196. 
 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE S. TOMÉ E PRÍNCIPE 

AHU_CU_070 

 

PÁG. - 36 / 167 
 

197. 1653, Setembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador de São Tomé, Cristóvão 
de Barros Rego, acerca de ter pago as ordinárias ao clero em açúcar e dinheiro, devido à falta de verbas, 
afirmando que o clero queria tudo em dinheiro como no tempo dos contratos da ilha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 65v-66. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 96. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 197. 
 

198. 1653, Setembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre as averiguações [do provedor dos armazéns], 
Rui Correia Lucas, acerca da existência de condestáveis presos ou degredados na cadeia de Lisboa que 
pudessem servir na fortaleza de São Tomé; referindo os casos de João Álvares, do francês Spirito Sulis e de 
João Rodrigues.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 69-69v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 100. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 198. 
 

199. 1653, Setembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o pedido de Manuel de Barros, morador em São 
Tomé, solicitando para embarcar da ilha do Príncipe para Portugal, depois de servir em São Tomé vinte e três 
anos como soldado, alferes, capitão de Infantaria e da fortaleza de São Sebastião, e querer tratar dos bens 
deixados pelos seus pais e de sua saúde.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 45, fl. 162-162v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 97. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 199. 
 

200. 1653, Outubro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para o ofício de ouvidor 
da ilha de São Tomé, por terminar o triénio de António de Almada Mascarenhas, sendo ele o único candidato, 
pedindo a prorrogação do cargo em virtude das certidões que apresentou. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 72. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 98. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 200. 
 

201. 1653, Outubro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o pedido do moço da Câmara, capitão João 
Rodrigues da Costa, morador de São Tomé, solicitando a propriedade ou serventia do ofício de escrivão da 
Fazenda Real e feitoria daquela ilha, tendo já exercido a serventia do mesmo por falecimento do proprietário, 
António Ribeiro.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 45, fl. 171. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 99. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 201. 
 

202. [post. 1653] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por Pascoal Dias de Pina, filho de 
Domingos Dias de Pina, na ilha de São Tomé, entre 1640 a 1653, como soldado, juiz ordinário e escrivão dos 
órfãos e da Almotaçaria, tendo lutado contra os holandeses na tomada da fortaleza de São Sebastião e do 
arraial, e perdido a sua fazenda em 1643, sem nada ter recebido do governador Lourenço Pires de Távora. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 101. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 202. 
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203. 1654, Janeiro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador de São Tomé, Cristóvão 
de Barros Rego, acerca do cabido ter libertado os cónegos homiziados, Pedro de Matos, André Vaqueiro de 
Ceuta e Marcos de Pinhalosa, e as dissidências do governador e o cabido por este considerar existirem 
irregularidades no processo, nomeadamente devido à violência do governador e à destruição das acusações 
dos cónegos; o Conselho encarregou o inquisidor João Delgado Figueira de fazer uma relação dos factos e 
deliberar sobre o caso. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 77v-80v; anexo: termo de declaração e carta. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 102. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 203. 
 

204. 1654, Março, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre um aviso [do provedor dos armazéns], Rui 
Correia Lucas, ao presidente do mesmo Conselho, [conde de Odemira, D. Francisco de Faro e Noronha] 
acerca de ter encontrado um condestável francês, Dinis de Moo, para servir na fortaleza de São Tomé. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 87v; Dinis de Moo pode ser o mesmo que Dinis Eno, 
ver AHU_CU_070, Cx. 2, D. 205. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 103. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 204. 
 

205. 1654, Março, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do francês provido no cargo de 
condestável da fortaleza de São Tomé, Dinis Eno, solicitando ajuda de custo para matalotagem.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 45, fl. 223-223v; Dinis Eno pode ser o mesmo que Dinis 
de Moo, ver AHU_CU_070, Cx. 2, D. 204; matalotagem era a provisão de mantimentos de quem embarcava. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 104. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 205. 
 

206. 1654, Maio, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Gaspar de Sousa Távora, 
filho do ex-governador de São Tomé, Lourenço Pires de Távora, solicitando que não se renovasse o cargo de 
governador em Cristóvão de Barros Rego, em virtude do desamparo que causava aos moradores da ilha e ter 
procedido contra o pai e o irmão do suplicante.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 45, fl. 232. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 105. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 206. 
 

207. 1654, Maio, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Francisco Figueira Leitão, 
natural de São Tomé, solicitando a propriedade do ofício de tabelião de notas do Público e do Judicial daquela 
ilha, que já servia há algum tempo e que fora de seu tio, Francisco de Novais Furtado. 
Obs.: doc. cosido; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 45, fl. 234; anexo m. est.; doc. cosido; 
anexo: requerimento, cartas testemunhais, certidões, instrumento em pública forma, alvará (traslado) e 
informação.  
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 106. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 207. 
 

208. 1654, Julho, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do hamburguês Diogo 
Vestphalen, solicitando licença para levar a sua nau a São Tomé, com gente hamburguesa devido à falta de 
marinheiros portugueses; pedido que iria favorecer o comércio da ilha, segundo o governador Cristóvão de 
Barros Rego, porque passaria a haver dinheiro para pagar ao clero e ao presídio. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 45, fl. 240v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 107. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 208. 
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209. 1654, Setembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do tesoureiro dos defuntos e 
ausentes de São Tomé, António de Barros Castelo Branco, solicitando licença para enviar escravos a Portugal 
para os vender e com o procedido comprar o que necessitava em sua casa e valer o seu pai, Belchior da 
Costa Coelho, capitão de Infantaria na praça de Castelo de Vide, assistente na guerra na fronteira do Alentejo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 45, fl. 251-251v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 108. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 209. 
 

210. 1654, Novembro, 18, Almeirim 
DECRETO do rei D. João IV ordenando ao Conselho Ultramarino para analisar a consulta da Junta da 
Companhia Geral [de 12 de Novembro de 1654], sobre [as cartas de Duarte e Jerónimo Nunes da Costa, 
acerca da chegada de dois] navios a Hamburgo, que foram carregar açúcares a São Tomé [com o ouro obtido 
no comércio realizado na costa da Guiné e da Mina] e voltaram directamente às suas terras com o 
consentimento dos mercadores da ilha, [sem pagar os direitos alfandegários, e levando à descida do preço do 
açúcar do Brasil]. 
Anexo: consulta e carta (cópia). 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 109. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 210. 
 

211. 1655, Abril, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador de São Tomé, Cristóvão 
de Barros Rego, queixando-se da falta de gente e da sua incapacidade para servir nos ofícios públicos, 
faltando até o número de pessoas necessário ao governo da Câmara; solicitando o envio de degredados com 
talento para os cargos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 163v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 110. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 211. 
 

212. 1655, Abril, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador de São Tomé, Cristóvão 
de Barros Rego, queixando-se da falta de cónegos na Sé devido ao falecimento de vários naquele Bispado. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 163v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 111. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 212. 
 

213. 1655, Abril, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador de São Tomé, Cristóvão 
de Barros Rego, acerca da vitória dos negros da Costa da Mina sobre os holandeses, das exigências do rei de 
Cumané e Fatú, da lembrança que os gentios tinham dos portugueses, do estado da fortaleza de São Jorge e 
do castelo de Burè, e da intenção dos ingleses de ficarem com aquele comércio. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 163. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 112. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 213. 
 

214. 1655, Abril, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a carta do governador de São Tomé, Cristóvão 
de Barros Rego, solicitando o envio de pólvora em botijas vidradas, porque a ilha tinha grande falta dela e 
desse modo a humidade do clima não a danificaria. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 164. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 113. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 214. 
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215. 1655, Abril, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento de Manuel da Silva, morador em 
São Tomé, solicitando licença para regressar a Portugal e tratar da sua saúde, alegando não haver médicos 
naquela ilha e ter servido durante a ocupação holandesa.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 45, fl. 326. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 114. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 215. 
 

216. 1655, Abril, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para cargo de 
governador de São Tomé, por terminar o triénio de Cristóvão de Barros Rego, sendo candidatos Carlos de 
Nápoles, Inácio Gago da Câmara e António da Fonseca de Ornelas. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 115. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 216. 
 

217. 1655, Junho, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a prisão do [governador de São Tomé], 
Cristóvão de Barros Rego, decretada [a 25 de Maio de 1655], para explicar porque mandara preso a [Portugal] 
o ouvidor António de Almada Mascarenhas, sem culpa formada pelo desembargador Diogo Lobo Pereira; o 
conselho remete para a consulta de 17 de Março de 1655. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 155v e 178; anexo: decreto, consulta e informação 
(cópia).  
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 115. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 217. 
 

218. 1655, Junho, 21, Lisboa 
REQUERIMENTO de Gaspar de Sousa de Távora ao rei [D. João IV] solicitando uma comenda de valor igual 
ou inferior à de São Pedro de Lordosa, [que lhe fora concedida a 6 de Outubro de 1654], em virtude daquela 
estar indisponível porque fora dada a D. Pedro de Almeida, pedindo ainda a alcaidaria de São Tomé, em 
satisfação pelos serviços de seu pai, ex-governador de São Tomé, Lourenço Pires de Távora. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 45, fl. 243-244; anexo: certidão e parecer (cópia). 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 116. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 218. 
 

219. 1655, Julho, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre a nomeação de pessoas para os ofícios de 
meirinho da Correição e de meirinho da Serra da ilha de São Tomé, de que foram proprietários Francisco da 
Costa e Domingos da Silva, respectivamente, sendo candidatos Tomé Delgado e Simão Dias Maio. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 188v-189. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 117. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 219. 
 

220. 1656, Julho, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João IV sobre o requerimento do nomeado para governador de 
São Tomé, Carlos de Nápoles, solicitando ajuda de custo para aprestar a embarcação em que viajaria para a 
ilha, como se dera aos antigos governadores Lourenço Pires de Távora e Cristóvão de Barros Rego. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 45, fl. 382v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 118. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 220. 
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221. 1657, Maio, 13, São Tomé 
CARTA do governador de São Tomé, Carlos de Nápoles, ao rei [D. Afonso VI]  sobre ter assumido a fortaleza 
de São Sebastião e o governo da ilha; alertando para a falta de pólvora, munições, armas e gente; solicitando 
ouro para cunhar patacas, conforme ordenado ao ex-governador Cristóvão de Barros Rego; dando conta que 
mandara preso, ao desembargador Pedro Fernandes Monteiro, o mercador estrangeiro, João Baptista Borel, 
que fora àquela ilha com os capuchinhos barbados com a intenção de descobrir o porto de Oere.  
Anexo: carta.  
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 119. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 221. 
 

222. 1657, Maio, 16, São Tomé 
CARTA do governador de São Tomé, Carlos de Nápoles, ao rei [D. Afonso VI]  solicitando a revisão das 
condições do contrato de São Tomé de Sebastião Lamberto e outros, devido à falta de comércio de escravos 
e de navios estrangeiros vindos da Mina; alertando que a diminuta taxa dos açúcares e o alto preço das 
fazendas do contrato acabariam por parar os engenhos; pedindo que os moradores de São Tomé, tal como os 
de Angola e Cabo Verde, pudessem comerciar com os navios castelhanos das Índias.  
Anexo: carta.  
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 120. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 222. 
 

223. 1657, Maio, 16, São Tomé 
CARTA do governador de São Tomé, Carlos de Nápoles, ao rei [D. Afonso VI]  sobre a averiguação que fizera 
conforme ordem enviada ao seu antecessor, Cristóvão de Barros Rego, acerca das fazendas sequestradas 
aos almoxarifes da ilha por não terem prestado boas contas do seu ofício entre 1627 e 1650; fazendo relação 
das fazendas vendidas, do valor arrecadado e do nome do anterior proprietário. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 121. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 223. 
 

224. 1657, Setembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho da Fazenda ao rei [D. Afonso VI]  sobre o navio holandês Nicolau, fretado pelos 
contratadores de São Tomé, ter sido tomado por outro navio holandês e entregue a piratas, tendo o 
procurador do povo de São Tomé descoberto que o capitão holandês que os tomara levara anteriormente 
carga de açúcar para a Holanda por conta dos contratadores de São Tomé; o conselho da Fazenda mandara 
prender os contratadores Sebastião Lamberto, Belchior Borray e Pedro Estalpart, confiscar os seus bens e 
tirar devassa. 
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 122. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 224. 
 

225. 1658, Julho, 13, São Tomé 
CERTIDÃO do escrivão da Câmara de São Tomé, António Gonçalves Pinto, declarando que o governador da 
ilha, Carlos de Nápoles, os oficiais da Câmara, os cidadãos e os moradores, juraram rei de Portugal o príncipe 
D. Afonso VI ao saber do falecimento de D. João IV. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 123. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 225. 
 

226. 1658, Agosto, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI]  sobre o decreto passado a um dos contratadores 
de São Tomé, Sebastião Lamberto, para que fossem aceites na alfândega daquela ilha os seus feitores e não 
se tomassem fazendas pela avaliação; referindo os motivos da prisão dos contratadores e afirmando 
desconhecer as condições do contrato em virtude do mesmo ter sido estabelecido com o Conselho da 
Fazenda.  
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 302v; 
anexo: decreto, provisão e carta régia (cópia). 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 124. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 226. 
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227. 1659, Julho, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI]  sobre a nomeação de pessoas para governador 
de São Tomé, por terminar o triénio de Carlos Nápoles, sendo candidatos Diogo Leite, Pedro da Silva, João do 
Rego Barros, Simão de Melo Carvalho, Baltasar de Sousa Pereira, Lopo de Brito da Silva e Pascoal de 
Almeida. 
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 15, fl. 313-314. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 125. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 227. 
 

228. 1659, Dezembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI]  sobre o requerimento de Madalena de Azevedo, 
solicitando provisão para que o seu marido, Pedro Vaz Penalva, pudesse sair da ilha de São Tomé quando 
quisesse, sem impedimentos do governador ou de outrem, para vir ao reino, onde a deixou com os filhos há 
dois anos em desamparo e pobreza.  
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 126. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 126. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 228. 
 

229. 1660, Junho, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI]  sobre o requerimento de António Lobo, natural de 
Évora, filho de Pedro Lobo, solicitando o ofício de escrivão dos órfãos da ilha de São Tomé, que estava vago, 
em remuneração dos serviços de soldado e cabo de esquadra no presídio da ilha, entre 1651 e 1656. 
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 145-
145v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 127. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 229. 
 

230. 1660, Dezembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI]  sobre o requerimento de Pedro da Silva, nomeado 
governador de São Tomé, solicitando pólvora em botijas, murrão, balas, ferro, reparos [e um condestável para 
substituir o francês que lá estava], tudo para a defesa e conservação da fortaleza da ilha. 
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 155v; 
murrão era o pedaço de corda que servia de pavio às peças de artilharia, reparo era a base que sustentava os 
canhões; anexo: carta. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 128 e 133. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 230. 
 

231. 1660, Dezembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI]  sobre o requerimento de Pedro da Silva, nomeado 
governador de São Tomé, solicitando ajuda de custo, como a concedida aos governadores Lourenço Pires de 
Távora e Cristóvão de Barros Rego, para se aviar para a viagem. 
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 157v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 129. 
AHU_CU_070, Cx. 2, D. 231. 
 

232. 1661, Janeiro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI]  sobre o requerimento de Pedro da Silva, nomeado 
governador de São Tomé, solicitando a nomeação do inglês D. António Louedem como físico-mor daquela 
ilha. 
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 159. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 130. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 232. 
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233. 1661, Janeiro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI]  sobre as cartas do governador de São Tomé, 
Carlos de Nápoles, solicitando a entrada de navios das Índias de Castela naquela ilha, porque os moradores 
estavam ressentidos com as condições do contrato, porque lhes taxavam os açúcares e as fazendas, e não 
tinham outra saída para os produtos. 
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fl. 3. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 131. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 233. 
 

234. 1661, Janeiro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI]  sobre a certidão que o governador de São Tomé, 
[Carlos de Nápoles], enviou acerca da informação dos capitães ingleses da nau Nicolau, [Jorge Medliton e 
Bleque], sobre os naturais da Mina quererem ser obedientes a Portugal e [as possibilidades de os portugueses 
tomarem aquela fortaleza].  
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fl. 3v.; anexo: 
certidão (cópia). 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 132. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 234. 
 

235. 1661, Janeiro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI]  sobre a carta do governador de São Tomé, [Carlos 
de Nápoles], acerca das inimizades e bandos entre os cónegos e as dignidades da Sé, sendo muitos deles de 
pouco préstimo e faltando um pregador; sugerindo que só se pagasse os ordenados aos religiosos que 
servissem de facto.  
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fl. 3. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 134. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 235. 
 

236. 1661, Janeiro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI]  sobre o requerimento do ex-governador de São 
Tomé, Cristóvão de Barros Rego, solicitando residência dos anos que serviu naquela ilha para poder pedir 
alguma mercê, porque servira até chegar Carlos de Nápoles e no regresso foi tomado por holandeses e todo o 
seu cabedal fora roubado. 
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 160v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 135. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 236. 
 

237. 1661, Janeiro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI]  sobre o requerimento do contratador de São 
Tomé, Sebastião Lamberto, solicitando um sindicante com integridade que fosse tirar residência aos 
governadores, Carlos de Nápoles e Cristóvão de Barros Rego, em virtude deles terem enriquecido ao admitir 
navios estrangeiros na ilha, prejudicando o comércio, o contrato e a Fazenda Real. 
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 160-
160v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 136. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 237. 
 

238. 1661, Janeiro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI]  sobre o requerimento do nomeado para ouvidor de 
São Tomé, Matias de Almeida, solicitando ajuda de custo para a viagem, como a que fora dada ao ouvidor e 
provedor de Santiago de Cabo Verde, João Homem de Meneses, e ao ouvidor de Angola, Bento Teixeira de 
Saldanha.  
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 161. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 139. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 238. 
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239. 1661, Janeiro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI]  sobre o requerimento do contratador de São 
Tomé, Sebastião Lamberto, solicitando que um oficial de justiça notificasse o mestre da embarcação da nau 
que ele mandaria à ilha de São Tomé para carregar algodão para trazer a Lisboa, para que não levasse mais 
de vinte negros do governador cessante, Carlos de Nápoles, sob pena de prisão, porque sabia que o 
governador queria levar muitos escravos a Cabo Verde para os vender a naus castelhanas, ficando a nau sem 
espaço para o algodão, a produção de açúcar sem escravos e a nau vazia ao chegar à alfandega. 
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 161v; 
anexo: despacho. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 136 e 140. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 239. 
 

240. 1661, Janeiro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI]  sobre o requerimento do governador de São 
Tomé, Pedro da Silva, solicitando provisão para poder levar consigo vinte homens, como levaram os seus 
antecessores Carlos de Nápoles e Cristóvão de Barros Rego. 
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 161v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 137. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 240. 
 

241. 1661, Fevereiro, 26, Lisboa 
REGIMENTO (cópia) do ofício de ouvidor da ilha de São Tomé, dado ao licenciado Matias de Almeida. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 138. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 241. 
 

242. 1661, Março, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI]  sobre o requerimento do nomeado ouvidor de São 
Tomé, Matias de Almeida, solicitando o ofício de provedor da Fazenda Real, por este estar vago e ir servir 
numa terra doentia. 
Obs.: resolução da regente D. Luísa de Gusmão; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 165v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 139. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 242. 
 

243. 1662, Janeiro, 11, São Tomé 
CARTA do governador de São Tomé, Carlos de Nápoles, ao rei [D. Afonso VI]  queixando-se que em quatro 
anos só recebera cartas sobre o contrato; referindo a morte de muitos soldados e moradores e da 
consequente falta de gente; avisando que apesar da ilha de Ano Bom pertencer à sua jurisdição, e pertencer a 
uma D. Maria, fora tomada pelos holandeses, que abasteciam a fortificação pelo castelo da Mina e com água 
de Cabo de Lopo; alertando para um ataque holandês a Angola, a São Tomé e à fortificação de Cabo Corso, 
que fora da Suécia e Dinamarca; lamentando que o contrato deixasse a ilha isolada e o correio nas mãos de 
navios estrangeiros; solicitando dois condestáveis para a fortaleza. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 141. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 243. 
 

244. [ant. 1662, Agosto, 25] 
REQUERIMENTO do ouvidor da ilha de São Tomé, Matias de Almeida, ao rei [D. Afonso VI]  solicitando que a 
arbitrariedade do governador Pedro da Silva e dos oficiais da Câmara fosse travada de forma ao suplicante 
ser restituído ao seu cargo e as suas ordens cumpridas sem que o governadores e oficiais interferissem, 
explicando que tinham feito autos contra ele e o prenderem, porque levava ordens para administrar a justiça e 
devassar o ex-governador Carlos de Nápoles. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 142. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 244. 
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245. 1663, Março, 15, São Tomé 
CARTA [dos oficiais] da Câmara da ilha de São Tomé ao rei [D. Afonso VI]  sobre as cartas de 1661 e 1662 
não terem chegado ao destino, reiterando as queixas contra o governador Pedro da Silva por ter reintegrado o 
ouvidor [e provedor da Fazenda Real] Matias de Almeida depois de ter sido suspenso e preso a pedido do 
povo, sem que pudessem apresentar as suas razões a Sua Majestade e evitar a readmissão; dando conta da 
criação de um convento com os dois frades capuchos portugueses de Santo António, chegados de 
Pernambuco; solicitando o envio de mais porque há oito anos não tinham pregador. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 143. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 245. 
 

246. 1663, Setembro, 1, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [Afonso VI], sobre a carta do governador de São Tomé, 
Pedro da Silva, de 15 de Março de 1662, acerca das acusações contra o ouvidor [e provedor da Fazenda Real 
e dos defuntos e ausentes], Matias de Almeida, da devassa tirada, [das irregularidades com que actuou nas 
queixas do contratador Sebastião Lamberto contra o ex-governador Carlos de Nápoles, tendo sido suspenso e 
preso a pedido do povo]. 
Obs.: m. est.; a consulta foi registada em AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 16, fl. 85-85v com data de 6 
de Setembro; anexo: parecer, carta, termo de juramento, auto de inquirição (fragmento). 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 147, 146, 145 e 144. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 246. 
 

247. 1664, Maio, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI  sobre o requerimento do agente em Ruão, António 
Rodrigues de Morais, solicitando licença para mandar dois patachos à costa da Guiné ou a São Tomé para 
trazer escravos e levá-los a França ou Inglaterra, em remuneração dos serviços prestados, porque nunca 
recebera mercê ou ordenado e gastara muita fazenda pessoal. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 268v-269. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 148. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 247. 
 

248. 1664, Agosto, 23, São Tomé 
CARTA do governador de São Tomé, Pedro da Silva, ao rei [D. Afonso VI]  sobre a informação do cabo inglês 
Roberto Homes acerca do lucro dos holandeses na Mina, o socorro que chegou ao governador de Angola, 
André Vidal Negreiros, o abandono da ilha de Ano Bom pelos holandeses e a falta de munições, dinheiro e 
cónegos na ilha de São Tomé. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 149. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 248. 
 

249. 1667, Março, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI  sobre o requerimento do capitão de couraças 
nomeado para o governo de São Tomé, Paulo Freire de Noronha, solicitando os despachos necessários para 
seguir viagem, uma vez que antes pedira para não embarcar por motivos de saúde, mas já estava 
restabelecido.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 395v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 150. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. . 
 

250. 1667, Julho, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI  sobre o requerimento do nomeado para governador 
de São Tomé, Paulo Freire de Noronha, solicitando ajuda de custo para a viagem, em virtude de ser um 
fidalgo pobre e ter gasto a sua fazenda nos vinte e quatro anos ao serviço de Sua Majestade. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 401; anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 151. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 250. 
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251. 1667, Outubro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI]  sobre o pedido do provedor e irmãos da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa, solicitando provisão que ordenasse aos oficiais das embarcações que fossem 
a São Tomé que a primeira carga de açúcar que carregassem fosse a da Santa Casa, sem impedimento dos 
governadores ou oficiais de justiça.  
Obs.: resolução do infante regente D. Pedro; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 408v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 152. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 251. 
 

252. 1667, Dezembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI]  sobre o requerimento de José da Fonseca de 
Vilhena, solicitando o cargo de sargento-mor de São Tomé, em remuneração dos serviços prestados como 
soldado e alferes de Infantaria no terço de D. Jorge Henriques, capitão de Infantaria numa companhia de 
Alcácer do Sal no terço auxiliar do mestre de campo Francisco Varela Pereira e lutando contra embarcações 
mouras com D. Francisco Henriques; mencionando ser mercê idêntica à recebida por Manuel Carvalho. 
Obs.: resolução do infante regente D. Pedro; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 414. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 153. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. . 
 

253. 1668, Março, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Afonso VI]  sobre o requerimento do governador de São 
Tomé, Paulo Freire de Noronha, solicitando para levar consigo o provedor da Fazenda Real, dos defuntos e 
dos ausentes e o sucessor do ouvidor-geral, devido à falta que faziam estes oficiais naquela ilha.  
Obs.: resolução do príncipe regente D. Pedro; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 427v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 154. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 253. 
 

254. 1669, Janeiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de Gaspar de Sousa 
de Távora, solicitando o governo e a alcaidaria-mor de São Tomé, em satisfação pelos serviços prestados 
pelo pai, Lourenço Pires de Távora, que fora governador da ilha sem receber ordenado, conseguindo 
recuperá-la aos holandeses.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 46, fl. 453v-454. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 155. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 254. 
 

255. [post. 1669, Março, 7] 
REQUERIMENTO de Julião de Campos Barreto ao príncipe regente D. Pedro, solicitando o governo de São 
Tomé, por estar vago e ele ter ficado de fora na consulta para os governos do Maranhão e de Cabo Verde, 
alegando os serviços de capitão de Infantaria e de cavalos na província do Alentejo, [entre 1657 e 1665], 
participando, entre outras, na batalha das linhas de Elvas, na do Ameixial e na de Montes Claros, sendo ferido 
várias vezes e usado a sua fazenda ao serviço de Portugal.  
Obs.: doc. cosido; anexo: decreto e portaria. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 156. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 255. 
 

256. 1670, Janeiro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do sargento-mor de 
São Tomé, José da Fonseca de Vilhena, solicitando a renovação do cargo por outro triénio, porque fora 
enviado pelo governador da ilha, Paulo Freire de Noronha, [a Portugal], e já terminara o prazo da sua 
nomeação. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 47, fl. 55v.  
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 157. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 256. 
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257. 1670, Junho, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do licenciado 
Feliciano da Costa de Azevedo, provido a 12 de Agosto de 1664 como mestre-escola de São Tomé, 
solicitando todos os frutos, prós e percalços desde que partira para aquela ilha, alegando que fora capturado 
pelos mouros de Sale e vendido para Tituão, onde esteve cinco anos, perdendo todo o sustento. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 47, fl. 84-84v. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 158. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 257. 
 

258. 1671, Outubro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre outra do Conselho da Fazenda, de 9 
de Julho de 1671, e uma do Conselho Ultramarino, de 13 de Maio de 1671, acerca do requerimento do 
nomeado para governador de São Tomé, Julião de Campos Barreto, solicitando uma embarcação para ir 
assumir o cargo; para deferir o pedido era necessário que o regente decidisse quais os contratos que estavam 
sob a jurisdição do Conselho Ultramarino. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 47, fl. 143 e 130; anexo: consultas e requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 1 e 79. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 258. 
 

259. [1671] 
REQUERIMENTO do cavaleiro professo da Ordem de São Bento de Avis, provedor da Fazenda Real de São 
Tomé, capitão João de Lobão, ao regente [D. Pedro] solicitando provisão que o renovasse no cargo, por três 
anos, com ordenado compatível. 
Obs.: doc. cosido; anexo: certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 2, doc. 139-A. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 259. 
 

260. [1672, Maio, 9, Lisboa] 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao regente [D. Pedro] sobre o ouvidor de São Tomé, Matias de 
Almeida, promovido como ouvidor de Angola a 27 de Julho de 1671, ter solicitado alvará de mantimento e 
alvará para servir de auditor-geral de gente de guerra, como sucedia aos ouvidores do Brasil, apesar das 
queixas que existiam contra ele, nomeadamente no caso da expulsão do [governador] Paulo Freire de 
Noronha, [em 1670]; o conselho advertiu que antes de consultar o requerimento deveria analisar-se a questão 
das queixas.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 39v-40; o despacho anexo indica que a consulta foi 
reformada em Agosto de 1673; anexo: consulta (minuta), despacho e pareceres. 
AHU-Angola, cx. 10, doc. 66; AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 3. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 260. 
 

261. 1672, Maio, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do governador de 
São Tomé, Paulo Freire de Noronha, solicitando que o desembargador Sebastião Cardoso de Sampaio, ou 
outro, procedesse à devassa da sua prisão e expulsão da ilha a 19 de Janeiro de 1670, e à apreensão das 
suas fazendas pelo ouvidor, Matias de Almeida, e pelos oficiais da Câmara; o conselho refere cartas dos 
oficiais da Câmara e do governador de Angola, Francisco de Távora, informando da chegada do dito Paulo 
Freire àquelas partes. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 42-43. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 4. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 261. 
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262. 1672, Outubro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do ex-governador de 
São Tomé, Paulo Freire de Noronha, solicitando permissão para provar a sua inocência em liberdade e os 
abusos do ouvidor-geral de São Tomé, [Matias de Almeida], e dos oficiais da Câmara, que o prenderam e lhe 
tomaram a fazenda. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 47, fl. 214-214v; a consulta faz menção a outra de 10 de 
Maio de 1672, ver AHU_CU_070, Cx. 3, D. 261. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 6. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 262. 
 

263. [ant. 1672, Novembro, 3, Lisboa 
REQUERIMENTO de Paulo Freire de Noronha ao príncipe regente D. Pedro, solicitando o envio de um 
ministro competente a São Tomé para fazer nova devassa ao ouvidor, Matias de Almeida, para se apurarem 
os factos e o dito ouvidor não ficasse sem castigo apenas porque tinham sido poucas e de pouco crédito as 
testemunhas ouvidas na devassa tirada pelo corregedor do crime da Corte, desembargador João de Azevedo 
da Silveira. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 7. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 263. 
 

264. 1672, Novembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao regente [D. Pedro] sobre a devassa que o corregedor do crime da 
Corte, João de Azevedo da Silveira, fez à expulsão do governador de São Tomé, Paulo Freire de Noronha, 
pelo ouvidor da ilha, Matias de Almeida, conforme a resolução da consulta de 13 de Julho de 1672, [em 
virtude do ouvidor solicitar que o conselho ouvisse quem tivesse regressado da ilha para se inteirar do caso, 
para que não fosse impedido de servir no cargo de ouvidor-geral do reino de Angola, para que fora nomeado, 
por conta das queixas do dito governador]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 70 e AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 47, fl. 
195; anexo: consulta, cartas e parecer. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 9, 8 e 5. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 264. 
 

265. 1673, Março, 23, Lisboa 
PROVISÃO (cópia) do regente [D. Pedro] ordenando ao provedor da Fazenda Real da ilha de São Tomé, o 
pagamento da ajuda de custo concedida ao governador Julião de Campos Barreto. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 10. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 265. 
 

266. 1673, Abril, 13, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia) do regente [D. Pedro] ao governador de São Tomé, Julião de Campos Barreto, 
acrescentando à provisão de 11 de Março de 1673 - que concedera cinco anos de comércio livre aos 
moradores daquela ilha -, a permissão de irem comerciar às feitorias e portos aliados na costa da Guiné. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 10. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 266. 
 

267. 1673, Abril, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre os requerimentos do conde de Vila 
Flor [D. Sancho Manoel de Vilhena], D. Alberto de São Gonçalo, Tomé Botelho da Silveira, capitão João 
Martins Ribeiro, Francisco Alberechi, Sebastião Vaz de Aguiar, Pedro e Jacques Estalpar, solicitando que o 
sindicante ou governador enviado a São Tomé levasse ordem para lhes restituir as fazendas que em 1668 o 
ouvidor [Matias de Almeida] e os oficiais da Câmara lhes confiscaram e que tinham sido enviadas para o 
governador Pedro Freire de Noronha as beneficiar.  
Anexo: pareceres (minutas) e requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 11 e 12. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 267. 
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268. 1673, Abril, 17, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia) do regente [D. Pedro] ordenando ao [governador de São Tomé], Julião de Campos 
Barreto, que informasse sobre as fazendas pertencentes ao assistente em Inglaterra, Augusto Coronel, e as 
quantias e fazendas existentes nos depósitos daquela ilha.  
Obs.: no mesmo suporte existe outra carta régia dirigida a João Fernandes Vieira. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 13. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 268. 
 

269. 1673, Abril, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento [do ex-governador 
de São Tomé], Paulo Freire de Noronha, solicitando que, perante a impossibilidade do sindicante ir com o 
novo governador da ilha, Julião de Campos Barreto, se ordenasse ao governador a entrega das fazendas que 
o ouvidor Matias de Almeida e os oficiais da Câmara tiraram ao suplicante quando o expulsaram da ilha, 
desde que não existisse dúvida quanto à legítima propriedade. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 47, fl. 265v; anexo: consulta (minuta). 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 14. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 269. 
 

270. 1673, Abril, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de António Correia, 
solicitando o pagamento do soldo de sargento-mor da ilha de São Tomé desde o seu embarque.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 47, fl. 266v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 15. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 270. 
 

271. 1673, Julho, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o abatimento que o provedor da 
Casa da Índia fez na verba do rol das propinas de São Tomé, relativas ao ano de 1672 que pertenciam aos 
ministros do Conselho Ultramarino; o conselho analisara a matéria na consulta de 23 de Março de 1673. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 107-107v e 87; anexo: parecer (minuta), consulta, rol, 
informação, resolução (cópia).  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 16. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 271. 
 

272. [post. 1673, Lisboa] 
INFORMAÇÃO do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços de José da Fonseca [de Vilhena], entre 1639 e 
1673, como soldado, alferes de Infantaria, capitão de auxiliares e sargento-mor de São Tomé, bem como dos 
serviços do seu pai, João da Fonseca Vilhena, que fora ouvidor de Murça, e de seu tio Simão da Fonseca de 
Sá. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 17. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 272. 
 

273. 1674, Março, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento [do ex-governador 
de São Tomé], Pedro da Silva, filho do vedor e conselheiro Rui da Silva, solicitando o pagamento dos 
ordenados relativos aos sete anos em que governara aquela ilha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 47, fl. 325. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 23. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 273. 
 

274. 1674, Abril, 22, Lisboa 
CARTA do governador de São Tomé, Julião de Campos Barreto, ao regente [D. Pedro] remetendo os 
acusados na tentativa de entregar aquela ilha [aos franceses]: Lançarote Luís, Pedro Martins e Mateus Forbio. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 23. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 274. 
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275. 1674, Abril, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de Sebastião Vaz de 
Aguiar, natural de Chaves e morador em São Tomé, solicitando a propriedade do ofício de escrivão da feitoria 
daquela ilha para quem casasse com a sua filha, conforme o alvará de 7 de Novembro de 1673, cargo que 
estava vago devido ao falecimento do proprietário anterior, João Rodrigues Costa. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 47, fl. 336v-337; anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 20. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 275. 
 

276. 1674, Julho, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do Bispo de São 
Tomé, D. frei Manuel do Nascimento, solicitando ajuda de custo igual à que fora dada ao Bispo [da Bahia], D. 
Estevão dos Santos, em virtude do seu Bispado ser muito pobre. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 47, fl. 348v; anexo: provisão. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 18. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 276. 
 

277. 1674, Julho, 31, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do capitão João 
Machado de Oliveira, assistente na ilha de São Tomé, solicitando alvará para comerciar livremente as suas 
fazendas na costa da Guiné, conforme a provisão [de 11 de Março de 1673], que concedia livre comércio aos 
moradores de São Tomé. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 47, fl. 351v; anexo: provisão (cópia). 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 23. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 277. 
 

278. 1674, Agosto, 1, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro, sobre o requerimento do 
ouvidor nomeado para o reino de Angola, Manuel Dias Raposo, solicitando ajuda de custo e matalotagem para 
levar consigo o escrivão, o meirinho, os criados e os homens de vara, e passar por São Tomé para devassar a 
expulsão do governador Paulo Freire de Noronha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 47, fl. 350; matalotagem era a provisão de mantimentos 
de quem embarcava; anexo: provisão (minuta) e provisão (cópia). 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 23. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 278. 
 

279. 1674, Agosto, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do ex-governador de 
São Tomé, Pedro Freire de Noronha, solicitando que o sindicante que fosse àquela ilha julgasse nulas as 
sentenças dadas pelos que o expulsaram, que o governador Julião de Campos Barreto não tivesse jurisdição 
no caso e que ele pudesse ir pessoalmente cobrar as suas fazendas; mencionando várias despesas que fizera 
a bem da ilha, tendo chamado o mestre Filipe da Guerra, de Angola, o capitão Miguel Pais, de Pernambuco, e 
enviado à Mina João Moreira para tomar posse da fortaleza. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 47, fl. 355v-356. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 19. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 279. 
 

280. 1674, Agosto, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de Sebastião Vaz de 
Aguiar, morador em São Tomé, solicitando a serventia do ofício de escrivão da feitoria da ilha, que detinha por 
provisão [de 7 de Novembro de 1673], para quem ele nomeasse, até que uma das filhas tivesse idade para 
casar. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 47, fl. 354-354v; anexo: provisão e bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 20. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 280. 
 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE S. TOMÉ E PRÍNCIPE 

AHU_CU_070 

 

PÁG. - 50 / 167 
 

281. 1674, Setembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do capitão Henrique 
Dias, natural e morador em São Tomé, solicitando a sua libertação [da cadeia de Lisboa], com reserva de 
perdas e danos contra o governador Julião de Campos Barreto, e defesa em caso de ser acusado, alegando 
que fora preso sem culpa, excepto ter-se negado a dar os seus bens ao governador; dando conta da morte de 
Lançarote Luís na prisão da ilha e de Vicente Correia na da Bahia.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 47, fl. 357v-358. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 21. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 281. 
 

282. 1674, Setembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o aviso do juiz da Índia e Mina 
acerca da prisão do capitão Henrique Dias, no tronco, referindo as cartas do governador de São Tomé, [Julião 
de Campos Barreto], e do governador do Brasil sobre esta matéria. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 156. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 23. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 282. 
 

283. 1674, Setembro, 24, Lisboa 
CARTA do conselheiro [do Conselho Ultramarino], Pedro Álvares Seco de Macedo, dando parecer sobre as 
devassas remetidas pelo governador de São Tomé, Julião de Campos Barreto, e a prisão dos capitães Manuel 
Borges, Manuel de Alva e Henrique Dias, do sargento-mor Vicente Correia de Carvalho e outros; afirmando 
não haver causa para a prisão e o sequestro dos bens, antes irregularidades nos autos de devassa; sugerindo 
a libertação e a restituição dos lesados e a substituição do governador.  
Anexo: lista. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 22. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 283. 
 

284. 1674, Outubro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o pedido do [ouvidor do reino de 
Angola], Manuel Dias Raposo, que ia tirar devassa [de Paulo Freire de Noronha], a São Tomé, solicitando o 
pagamento [em Lisboa] da ajuda de custo concedida para o seu apresto, porque não tinha como se preparar, 
em virtude dos bens que possuía no Rio de Janeiro terem sido pilhados por corsários, obrigando-se a restituir 
a verba. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 47, fl. 367. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 23. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 284. 
 

285. 1674, Dezembro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre os requerimentos do ouvidor-geral 
do reino de Angola, Matias de Almeida, de Henrique Dias, Manuel Borges de Carvalho, Manuel de Alva de 
Guevara e do sargento-mor Vicente Correia [de Carvalho], moradores na ilha de São Tomé, solicitando a sua 
libertação e o levantamento do sequestro dos seus bens, em virtude do Juízo da Inconfidência os ter ilibado 
das acusações feitas pelo governador da ilha, Julião de Campos Barreto.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 47, fl. 375v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 24. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 285. 
 

286. [post, 1674, Dezembro, 12, Lisboa] 
REQUERIMENTO do sargento-mor Vicente Correia de Carvalho, do capitão Manuel Borges de Carvalho e [do 
capitão] Henrique Dias, ao príncipe regente D. Pedro, solicitando a nomeação de um ministro para inquirir as 
testemunhas que eles indicariam para fundamentar a acusação contra o ex-governador de São Tomé, Paulo 
Freire [de Noronha], por este tentar embarcar escondido, com alguns criminosos, no navio em que ia o ouvidor 
[Manuel Dias Raposo], para assim impedir que o ouvidor procedesse à devassa contra ele Paulo Freire.  
Obs.: datação aferida pela resolução da consulta de 11 de Dezembro de 1674, ver AHU_CU_070, Cx. 3, D. 
285. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 25. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 286. 
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287. 1675, Fevereiro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do rei de Oere, de 20 de 
Outubro de 1673, queixando-se que o cabido de São Tomé não lhe enviava sacerdotes e que apenas o 
religioso de São Francisco, padre frei Sebastião dos Reis, lá fora dar os sacramentos e ensinar a doutrina 
cristã; lamentando que dos barcos que saíam de São Tomé para comerciar escravos fossem tão poucos a 
Oere, o que limitava o comércio. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 4v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 26. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 287. 
 

288. 1675, Março, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do Bispo de São 
Tomé, D. frei Manuel do Nascimento, solicitando provisão para receber [em Lisboa] ajuda de custo igual à 
dada ao Bispo [da Bahia], D. frei Estevão dos Santos, para aplicar na viagem, na embarcação, nos pregadores 
apostólicos pedidos pelos reis de Oere e de Benim e nos donativos a oferecer a estes reis.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 47, fl. 401-401v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 27. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 288. 
 

289. 1675, Junho, 1 
CARTA do [ouvidor do reino de Angola], Manuel Dias Raposo, ao regente [D. Pedro] sobre as dificuldades em 
fretar embarcação que o levasse a São Tomé, estando ancorado no Galgo Branco; informando que soubera 
que o acusaram de ser amigo [do ex-governador de São Tomé], Paulo Freire de Noronha, que ia devassar, e 
que o levava no seu navio com alguns criminosos; afirmando que no navio só ia um homem do hábito [de 
Cristo] chamado Francisco de Pina, o provedor da Fazenda Real, seus criados, um clérigo de São Tomé e 
homens de alçada; afirmando que ao saber que o ex-governador queria ir para São Tomé, consultara o 
regimento junto com o secretário Manuel Barreto de Sampaio.  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 28. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 289. 
 

290. 1675, Junho, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao regente [D. Pedro] sobre o requerimento do sargento-mor Vicente 
Correia de Carvalho, do capitão Henrique Dias, do capitão e procurador do povo de São Tomé, Manuel 
Borges de Carvalho, solicitando que o ex-governador da ilha, Paulo Freire de Noronha, fosse retirado da 
embarcação Galgo Branco, onde ia escondido com quatro criminosos, porque nela ia o ouvidor Manuel Dias 
Raposo, que fora nomeado para lhe tirar devassa; pedindo que a viagem fosse suspensa para que o 
sindicante não parecesse cúmplice do ex-governador. 
Anexo: termo de notificação, despacho e requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 31, 29, 30 e 32. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 290. 
 

291. 1675, Julho, 4, Lisboa 
CARTA do desembargador Pedro Mendes de Sequeira ao regente [D. Pedro] sobre a prisão de António de 
Crasto Guimarães, fretador do camarote do patacho [Galgo Branco] para [o ex-governador de São Tomé], 
Paulo Freire de Noronha e quatro homens, conforme confissão do capitão e mestre da embarcação, Marcos 
Holdre. 
Anexo: auto de inquirição. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 34 e 33.  
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 291. 
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292. [1675, Julho, 20, Lisboa] 
PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino sobre os requerimentos [do procurador-geral de São Tomé, 
Pedro Ferreira Viana, e dos moradores Vicente Correia de Carvalho, sargento-mor, Henrique Dias, capitão, e 
Manuel Borges de Carvalho, solicitando que o governador Julião de Campos Barreto fosse destituído e ficasse 
o Bispo a governá-los; referindo a miséria e o despovoamento da ilha, a expulsão do ex-governador Paulo 
Freire de Noronha e a devassa tirada pelo sindicante Manuel Dias Raposo. 
Obs.: datação aferida em AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 7-9v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 2. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 292. 
 

293. 1675, Agosto, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de João de Crasto, 
que governara os oficiais da Câmara de São Tomé na ausência do governador Paulo Freire [de Noronha], e 
fora obrigado a servir de recebedor da Fazenda Real, solicitando provisão para não ter de ir [a Lisboa] 
apresentar as contas do ofício, dando-as ao desembargador sindicante que ia à ilha tomar as contas dos 
feitores e outros ministros da Fazenda, podendo ainda ser substituído por quem o governador Julião de Barros 
Campos indicasse. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 47, fl. 418. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 35. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 293. 
 

294. 1675, Dezembro, 19, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a nomeação de pessoas para o governo da ilha de São Tomé, 
sendo candidatos D. António Lobo, Luís Nunes de Carvalho e Baltasar César de Eça. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 190v-192. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 36. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 294. 
 

295. 1676, Junho, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do nomeado para 
ouvidor-geral de São Tomé, João Coelho, solicitando escusa do cargo para dar apoio aos sobrinhos órfãos e 
porque o desembargador Manuel Dias Raposo ia à ilha [tirar devassa de Paulo Freire de Noronha], podendo 
servir também de ouvidor e evitar os gastos dos moradores em sustentar dois julgadores. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 48, fl. 2. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 37. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 295. 
 

296. 1676, Outubro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de Rui da Silva de 
Távora, filho e herdeiro de Pedro da Silva, solicitando provisão para cobrar [da Fazenda Real] o que se ficou a 
dever ao seu pai pelo tempo que serviu como governador de São Tomé.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 48, fl. 11v; anexo: provisão. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 38. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 296. 
 

297. 1676, Outubro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do nomeado para 
governador de São Tomé, Bernardim Freire de Andrade, solicitando ajuda de custo idêntica à dos seus 
antecessores, nomeadamente Julião de Campos Barreto.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 48, fl. 15; anexo: provisão. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 39. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 297. 
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298. [ant. 1677, Janeiro, 23] 
REQUERIMENTO do desembargador Manuel Dias Raposo ao regente [D. Pedro] solicitando armas de fogo 
para os homens de vara que iam consigo para São Tomé, como era costume no envio de desembargadores, 
comprometendo-se a devolvê-las no final da diligência. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 40. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 298. 
 

299. 1677, Janeiro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de Manuel da Silva, 
solicitando a propriedade do ofício de feitor e recebedor da Fazenda Real de São Tomé, por ter usado os seus 
bens nos serviços de soldado, entre 1668 e 1672, na Bahia, na companhia do capitão Luís Freire de Sousa, 
conforme certidões do governador da Bahia, Alexandre de Sousa Freire, e do de São Tomé, Paulo Freire de 
Noronha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 48, fl. 22v; anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 41. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 299. 
 

300. 1677, Janeiro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de Francisco 
Fernandes Machado, solicitando a propriedade do ofício de escrivão dos Contos e da Fazenda de São Tomé, 
em satisfação dos serviços de soldado e alferes, de 1650 a 1667, na Bahia, no reino de Angola e nas armadas 
da companhia-geral, e dos serviços do irmão Miguel Fernandes de Mendonça, de 1632 a 1654, como soldado, 
alferes e capitão de Infantaria, nas guerras do Brasil, nas armadas da costa, em Angola e no Rio de Janeiro 
com o governador Salvador Correia de Sá. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 48, fl. 23-23v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 42. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 300. 
 

301. 1677, Abril, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre os requerimentos dos capitães 
Manuel Borges de Carvalho e Henrique Dias, moradores em São Tomé, solicitando a devassa e substituição 
do governador Julião de Campos Barreto, por desrespeitar os moradores, enganar os gentios e prejudicar a 
Fazenda Real ao comerciar com estrangeiros; pedindo que o novo Bispo, D. frei Manuel do Nascimento, os 
governasse e que o sindicante, [Manuel Dias Raposo], que ia devassar o ex-governador Paulo Freire de 
Noronha não viesse sem haver novo governador para garantir a imparcialidade; referindo os abusos dos 
governadores em geral e as prisões por falsas acusações de que fora vítima tal como o capitão Manuel da 
Silva Guevara e o sargento-mor Vicente Correia de Carvalho.  
Obs.: doc. cosido; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 47, fl. 404v-407; o Bispo D. Manuel de 
Nascimento substituiu D. Bernardo de Santa Maria [Zuzarte de Andrade], falecido a 25/11/1675, ver 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 304.  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 50. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 301. 
 

302. 1678, Junho, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do nomeado no 
posto de sargento-mor da ilha de São Tomé, António Barradas de Mendonça, solicitando ajuda de custo para 
o seu apresto ou dois pagamentos de soldos adiantados, por não ter como se preparar para a viagem.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 48, fl. 129v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 44. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 302. 
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303. 1678, Setembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento dos donos do navio 
Nossa Senhora da Encarnação e Santo António, João de Saldanha e Diogo Fernandes Branco, solicitando 
nova provisão para que o governador de São Tomé, Bernardim Freire de Andrade, libertasse o navio com as 
suas fazendas, entregando-o ao mestre Pedro Vaz da Cruz ou o seu procurador, visto o navio ter sido 
confiscado pelo provedor da Fazenda Real, Manuel Pires Martins, e pelo governador Julião de Campos 
Barreto, no regresso da Costa da Mina, tendo parado na ilha do Príncipe para pagar os direitos e ter 
despacho.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 48, fl. 139-139v e fl. 71; anexo: consulta e bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 45 e 43. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 303. 
 

304. 1678, Outubro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o pedido do Bispo de São Tomé, D. 
Bernardo de Santa Maria [Zuzarte de Andrade], solicitando uma apostilha à provisão que lhe concedera 
côngrua desde 28 de Outubro de 1676, [conforme consulta de 30 de Março de 1678], para passar a receber a 
côngrua desde 25 de Novembro de 1675 porque essa era a data correcta da morte do seu antecessor, D. frei 
Manuel do Nascimento.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 48, fl. 141v-142 e fl. 118v; anexo: consulta.  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 46. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 304. 
 

305. 1679, Janeiro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao regente [D. Pedro] sobre a resolução de outra, de 13 de Janeiro de 
1676, acerca do [envio de homens da fábrica da Ribeira das Naus, pelo provedor dos Armazéns, Jorge da 
França], para suprir a falta de serradores em São Tomé [nos reparos de artilharia e fortificações, conforme a 
memória enviada por Gomes Freire de Andrade]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 26v; anexo: consulta e 
despacho. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 49. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 305. 
 

306. 1679, Fevereiro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do Bispo de São 
Tomé, D. Bernardo de Santa Maria [Zuzarte de Andrade], solicitando que a ajuda de custo para o apresto da 
sua viagem fosse paga em Lisboa e não na Alfândega da ilha, da mesma forma que se fizera com D. Manuel 
do Nascimento. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 48, fl. 169v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 47. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 306. 
 

307. 1679, Março, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do Bispo de São 
Tomé, [D. Bernardo de Santa Maria Zuzarte de Andrade], solicitando provisão para que Lourenço Pinto o 
levasse do reino de Angola a São Tomé na charrua São Simão, porque não cobraria frete, não havia outra 
embarcação, era pobre e não recebera verba para preparar a sua viagem. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 48, fl. 181v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 48. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 307. 
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308. 1680, Março, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do Bispo de São 
Tomé, D. Bernardo de [Santa Maria] Zuzarte [de Andrade], solicitando ordens para que o governador [do 
Estado do Brasil, Roque da Costa Barreto] lhe adiantasse verbas, por conta da Fazenda Real da Bahia, para a 
embarcação e o apresto da viagem, porque aportara na Bahia devido aos ventos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 48, fl. 253v; identificação do nome do Bispo de São 
Tomé, em http://www.gcatholic.com/dioceses/diocese/ztom0.htm e http://www.catholic-
hierarchy.org/bishop/bzuan.html  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 51. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 308. 
 

309. 1680, Outubro, 10, São Tomé 
CARTA dos oficiais da Câmara de São Tomé ao regente [D. Pedro] sobre a alteração do valor das patacas por 
marcar na ilha, pedindo o envio de moedas de cobre para comprarem mantimentos, obrigando-se a pagá-las, 
e pedindo o fim do castigo que sofriam desde as diligências do [sindicante] Manuel Dias Raposo à expulsão 
do governador Paulo Freire de Noronha. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 52. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 309. 
 

310. 1680, Outubro, 10, São Tomé 
CARTA [do governador de São Tomé], Jacinto de Figueiredo de Abreu, ao regente [D. Pedro] sobre a sua 
chegada à ilha, a falta de pólvora, o mau estado da artilharia e a escassez de rendimento da alfândega não 
dar para pagar a guarnição, os oficiais da Fazenda e o cabido; informando da remessa de pólvora deixada 
pelo capitão Diogo Velho Delgado e do pedido de moeda de cobre feito pelos moradores para a compra de 
mantimentos; dando conta dos ataques holandeses e franceses aos barcos portugueses, como os efectuados 
contra Lourenço Fernandes Lima e Bernardim Freire de Andrade. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 53. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 310. 
 

311. 1681, Janeiro, 26, São Tomé 
CARTA do governador de São Tomé, Jacinto de Figueiredo de Abreu, ao regente [D. Pedro] sobre a entrega 
da fortaleza da Dinamarca a Julião de Campos Barreto, em Acará, pelo capitão Petri Boles; dando conta que 
incumbira Lourenço Fernandes Lima de tratar com o rei de Afuto da entrega da fortaleza de Cabo Corso, após 
a prisão do rei Petri Valkos; referindo que os holandeses destruíram e abandonaram a fortaleza de Corisco; 
lembrando que [a 10 de Outubro de 1680] pedira pólvora e artilharia e que o mestre-de-campo e o governador 
[do Estado do Brasil], Roque da Costa [Barreto], lhe requereram um artilheiro ou serrador e degredados; 
solicitando dois espingardeiros.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 31v-33. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 53. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 311. 
 

312. 1681, Julho, 23, [Lisboa] 
AVISO do secretário de estado, Bispo frei Manuel Pereira, ao [presidente do Conselho Ultramarino], conde de 
Vale de Reis [D. Nuno de Mendonça], sobre a necessidade de consultar o requerimento [do sindicante, 
Manuel Dias Raposo, no qual se queixava que os papéis da devassa ao ex-governador de São Tomé, Paulo 
Freire de Noronha, não haviam sido consultados].  
Obs.: m. est.; anexo: requerimento, parecer, relações e relação (cópia).  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 56 e 8. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 312. 
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313. 1681, Agosto, 1, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre a carta do Bispo de São Tomé, D. 
Bernardo de Santa Maria [Zuzarte de Andrade], solicitando ordens sobre o que fazer, visto estar há dois anos 
na Bahia sem recursos ou embarcação para viajar para São Tomé e assumir a sua diocese; informando estar 
preocupado com o facto dos cónegos da ilha não receberem há muito, porque assim ele não teria como 
alimentar a sua família e desempenhar as suas funções. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 48, fl. 342-342v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 54. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 313. 
 

314. 1681, Agosto, 6, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de Lourenço 
Fernandes Lima, solicitando que a Junta do Tabaco ou do Comércio lhe passasse novo decreto para que a 
sua mulher e a filha recebessem o que costumavam receber as mulheres dos oficiais que iam para São Tomé. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 48, fl. 341-341v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 55. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 314. 
 

315. 1681, Setembro, 19, Lisboa 
CARTA [do ex-governador de São Tomé], Bernardim Freire de Andrade, ao regente [D. Pedro] sobre a 
representação [dos oficiais] da Câmara daquela ilha acerca da falta de patacas por marcar e do pedido de 
moedas de cobre; informando que os moradores temiam o envio de outro sindicante que fosse averiguar o 
modo como o desembargador Manuel Dias Raposo os tratara aquando da devassa tirada à expulsão do 
governador Paulo Freire de Noronha.  
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 56. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 315. 
 

316. [post. 1681, Novembro, 14] 
REQUERIMENTO do conde da ilha do Príncipe, [Francisco Luís Carneiro e Sousa], ao regente [D. Pedro] 
solicitando que a provisão que lhe concedera a doação da capitania de São Vicente, que fora de seu bisavô, 
Martim Afonso de Sousa, fosse validada na chancelaria-mor para evitar que outros a requeressem.  
Anexo: provisão. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 57. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 316. 
 

317. 1682, Janeiro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento dos padres 
Bartolomeu Galvão da Rocha e Manuel Nunes da Silva, solicitando ajuda de custo para irem como 
missionários à Costa da Mina. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 48, fl. 383v-384. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 58. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 317. 
 

318. 1682, Janeiro, 25, Goa 
CARTA do vice-rei [da Índia], D. Francisco de Távora, ao regente [D. Pedro] sobre as informações pedidas a 
Álvaro Cacela do Vale acerca do aumento da cidade de São Tomé.  
Obs.: m. est.  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 59. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 318. 
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319. 1682, Janeiro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento do deão da Sé de 
São Tomé, padre Diogo Martins Brandão, solicitando ajuda de custo por ser pobre, doente e ter perdido um 
olho na viagem de regresso da Costa da Mina, conforme poderia atestar o presidente do conselho, conde de 
Vale de Reis [Nuno de Mendonça] e Francisco Correia de Lacerda, antigo secretário de estado.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 48, fl. 387. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 60. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 319. 
 

320. 1682, Março, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente D. Pedro sobre o requerimento de João de Azevedo 
dos Reis, solicitando provisão para que o governador de São Tomé Julião de Campos Barreto levantasse o 
sequestro aos bens do ex-provedor da Fazenda Real e tesoureiro dos defuntos e ausentes de São Tomé, 
capitão João de Lobão, primeiro marido da mulher do suplicante, D. Lourença de Sequeira Coutinho, em 
virtude do falecido se ter livrado das acusações junto dos juízes dos Feitos da Fazenda e na sentença da 
Relação, pertencendo à viúva os bens e dívidas que o capitão deixara em Angola, na Bahia e no Rio de 
Janeiro.  
Anexo: bilhete.  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 61. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 320. 
 

321. 1682, Outubro, 8, São Tomé 
CARTA do feitor e recebedor [de São Tomé], Manuel da Silva da Costa, ao regente [D. Pedro] sobre as 
irregularidades no sequestro feito a Manuel de Melo César, após ser denunciado ao provedor da Fazenda 
Real, João Alves da Cunha, como devedor de Agostinho Coronel [Xaguão], quando na realidade o devedor 
era Manuel Borges de Carvalho, primo do provedor. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão; ver também AHU_CU_070, Cx. 3, D. 332. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 63. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 321. 
 

322. [ca. 1682] 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre os religiosos capuchos da Madre de Deus do Axem. 
Obs.: m. est.  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 62. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 322. 
 

323. [post. 1682] 
INFORMAÇÃO do Conselho Ultramarino sobre os serviços prestados por José da Fonseca de Vilhena, entre 
1639 e 1673, como soldado, alferes e capitão de Infantaria de auxiliares e sargento-mor da ilha de São Tomé, 
entre 1668 e 1673, tendo embarcado na armada real para Sabóia, em 1682. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 64. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 323. 
 

324. 1683, Março, 6, São Tomé 
CARTA do ouvidor-geral de São Tomé, Domingos Quaresma Martins, ao regente [D. Pedro] sobre a constante 
falta de pregadores da doutrina cristã e a falta de sapiência das pessoas providas na Sé daquela ilha. 
Obs.: m. est.  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 65. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 324. 
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325. 1683, Agosto, 2, São Tomé 
CARTA do ouvidor-geral de São Tomé, Domingos Quaresma Martins, ao regente [D. Pedro] sobre Fernão 
Soares de Noronha ter regressado à ilha como sargento-mor e provedor das fazendas dos defuntos e 
ausentes, anos depois de ter fugido dali por ser acusado de vários crimes e devassado pelo desembargador 
sindicante, Manuel Dias Raposo; avisando que o prendera, fizera devassa e o enviara a [Lisboa]; informando 
que, por provisão da Câmara e do alcaide João Alves da Cunha, retirara António Fernandes de Carvalho do 
cargo de provedor da Fazenda Real, porque era incapaz; afirmando que o rendimento da alfândega e dos 
açúcares não permitiam fazer pagamentos, solicitando por isso liberdades aos mercadores.  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 66. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 325. 
 

326. 1684, Janeiro, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento [do ex-governador de São 
Tomé], Julião de Campos Barreto, solicitando decreto para requerer ou mandar tirar devassa ao extravio da 
sua residência, tirada após a devassa que o [desembargador sindicante] Manuel Dias Raposo lhe fizera, 
estando por isso inibido de se habilitar ao serviço de Sua Majestade.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 49, fl. 59v-60. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 67. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 326. 
 

327. 1684, Janeiro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o governo da ilha 
de São Tomé, devido ao falecimento do governador nomeado António de Castro de Sousa, sendo candidatos 
António de Brito de Lemos, Martim Correia Vasques Anes, Luís de Padilha, António de Figueiredo de 
Vasconcelos e Carlos de Lacerda. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 17, fl. 403v-405v; anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 68 e 72. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 327. 
 

328. 1684, Novembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento [do ex-governador de São 
Tomé], Bernardim Freire de Andrade, solicitando que lhe tirassem residência para satisfazer qualquer queixa e 
os seus requerimentos fossem admitidos ao serviço de Sua Majestade, uma vez que entregara há muito o 
governo da ilha a Jacinto de Figueiredo de Abreu e ainda ninguém lhe tirara residência. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 49, fl. 125v-126. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 69. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 328. 
 

329. 1684, Dezembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento de Lourenço Fernandes Lima, 
solicitando que lhe fosse pago pela Junta do Tabaco o que lhe era devido da verba atribuída para o sustento 
da sua mulher durante o tempo que ele serviu [em São Tomé].  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 49, fl. 132v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 70. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 329. 
 

330. 1685, Abril, 1, Lisboa 
CARTA [do desembargador] Carlos Cardoso Godinho ao rei [D. Pedro II] sobre a cumplicidade do sindicante 
Manuel Dias Raposo na devassa tirada, em São Tomé, ao sargento-mor Fernão Soares de Noronha e ao 
alferes Francisco da Costa Correia, ambos acusados por Luísa Rodrigues Amada de terem assassinado a sua 
irmã, Antónia Pinta.  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 66. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 330. 
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331. 1685, Maio, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento de Jorge de França e frei José 
da Conceição, tesoureiros do ex-governador de São Tomé, Jacinto de Figueiredo de Abreu, solicitando que a 
Fazenda Real da ilha pagasse a Jerónimo Nunes da Costa o que faltava da encomenda de câmaras de 
bronze, vindas da Holanda, para as salvas dos navios, porque o então procurador da Fazenda Real, Bernardo 
Dias Raposo, só pagara parte.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 49, fl. 177-177v; anexo: escrito. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 71. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 331. 
 

332. 1685, Agosto, 14, São Tomé 
CARTA do governador [de São Tomé], João Álvares [da Cunha], ao rei [D. Pedro II] sobre as informações que 
lhe foram pedidas acerca da suspensão e culpas do feitor e recebedor da Fazenda Real, Manuel da Silva da 
Costa, relativamente ao que dizia de Agostinho Coronel Xaguão, de quem era procurador o tenente Manuel 
Borges de Carvalho; dando conta, através do agente na Holanda, Jerónimo Nunes da Costa, do estado da 
ilha, da falta de gente e de liquidez da alfândega.  
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 74. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 332. 
 

333. 1685, Setembro, 11, [São Tomé] 
CARTA [da Câmara de São Tomé] ao rei [D. Pedro II] sobre o falecimento do Bispo [D. Bernardo de Santa 
Maria Zuzarte de Andrade], e a ausência de sustento dos moradores devido à falta de liquidez da alfândega e 
aos procedimentos dos governadores anteriores, sendo ainda pior se a alfândega tivesse de pagar ao 
governador, ao Bispo, ao Cabido e aos soldados; solicitando que a Câmara ficasse no governo da ilha; 
referindo a chegada de frei Francisco de Monteleão, capuchinho italiano missionário, a quem entregaram a 
Ermida de Santo António. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 73. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 333. 
 

334. 1685, Dezembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento do nomeado para governador 
de São Tomé, António de Brito de Lemos, solicitando ajuda de custo idêntica à dada ao seu antecessor, 
Bernardim Freire de Andrade.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 49, fl. 203-203v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 75. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 334. 
 

335. 1685, Dezembro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento do nomeado para ouvidor-geral 
de São Tomé, Bento de Sousa e Lima, solicitando provisão para exercer cumulativamente o ofício de provedor 
da Fazenda Real daquela ilha, tal como fora permitido a Matias de Almeida.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 49, fl. 203v; anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 76. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 335. 
 

336. 1685, Dezembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o pedido de Rodrigo Tavares Riscado, 
solicitando provisão para devassar o juiz ordinário de São Tomé, Manuel Borges, que o prendera sem admitir 
requerimentos, na sequência do cumprimento do testamento e inventário do seu pai, Gaspar Tavares; 
afirmando que o juiz era seu inimigo, andava amancebado com Vitória Tavares, filha natural do seu falecido 
pai, e que o magistrado vendera um cavalo e peças de ouro e prata da casa do suplicante, sem ordem judicial, 
e lhe roubara um escravo.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 49, fl. 203. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 77. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 336. 
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337. 1686, Maio, 30, São Tomé 
CARTA [do cabido de São Tomé] ao rei [D. Pedro II] sobre o trabalho do missionário capucho [capuchinho] 
italiano, frei Francisco de Monteleão e a necessidade de mais companheiros italianos para prosseguir a 
evangelização no hospício que ele construiu.  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 78. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 337. 
 

338. 1686, Maio, 31, São Tomé 
CARTA [da Câmara de São Tomé] ao rei [D. Pedro II] sobre a tomada de posse do governador e capitão-
geral, António de Brito e Lemos, solicitando o envio de mais capuchinhos para ajudarem frei Francisco de 
Monteleão no serviço de Deus. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 79. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 338. 
 

339. 1686, Outubro, 28, Amesterdão 
CARTA [do agente de Portugal na Holanda], Jerónimo Nunes da Costa, ao rei [D. Pedro II] sobre o aviso do 
anterior governador de São Tomé, João Álvares da Cunha, em carta [de 6 de Maio de 1686], acerca do 
governador do castelo de São Jorge da Mina agir contra os artigos de paz celebrados com os Estados Gerais. 
Anexo: carta (cópia). 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 80 e 81. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 339. 
 

340. 1686, Dezembro, 9, Amesterdão 
CARTA [do agente de Portugal na Holanda], Jerónimo Nunes da Costa, ao rei [D. Pedro II] sobre os 
holandeses não respeitarem [os artigos de paz estabelecidos com Portugal], tomando o patacho que o 
signatário enviara, com o mestre Gabriel Vaz de Oliveira, carregar os açúcares que comprara à Casa da 
Misericórdia de São Tomé, sendo depois obrigado a enviar o navio a Cabo Verde, por Inglaterra, e negociar 
com o governador de lá, Inácio de Franca Barbosa, uma patente em como o barco e as fazendas eram de 
portugueses.  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 81. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 340. 
 

341. 1687, Março, 8, São Tomé 
CARTA dos oficiais da Câmara de São Tomé ao rei [D. Pedro II] sobre o falecimento do governador António 
de Brito e Lemos e a sua substituição pelo ouvidor-geral, Bento de Sousa e Lima, segundo uma proposta do 
Senado e eleição do mesmo pela Câmara e o povo.  
Obs.: m. est.; anexo: carta e proposta (traslado). 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 82. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 341. 
 

342. [ant. 1687, Março, 13] 
REQUERIMENTO de António Pinto de Faria ao rei [D. Pedro II] solicitando duas vias da licença que lhe fora 
concedida [em 1685], e que não chegara a São Tomé, para assim poder regressar [a Portugal, depois de trinta 
anos] naquela ilha, [estando doente, viúvo e sem filhos]. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 83. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 342. 
 

343. 1687, Abril, 26, São Tomé 
CARTA do ouvidor-geral de São Tomé, Bento de Sousa e Lima, ao rei [D. Pedro II] sobre ter cumprido a 
ordem régia enviada ao governador anterior, António de Brito [e Lemos], acerca da devassa, prisão [e 
expulsão] do governador Paulo Freire de Noronha, e a ordem do corregedor do Crime para que fossem presos 
e remetidos ao Limoeiro João Álvares da Cunha e Bernardo Correia. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 84. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 343. 
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344. 1687, Outubro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o Bispado de São Tomé ter vagado e se a ajuda 
de custo pedida [por D. frei Sebastião de São Paulo, para a confirmação, a viagem, a matalotagem, a 
composição da casa, o apresto de criados, o ornato da dignidade e o ministério do ofício, e consultada a 29 de 
Agosto de 1687], seria dada por conta dos caídos do Bispo ou graciosamente. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 49, fl. 313v e 309v; matalotagem era a provisão de 
mantimentos de quem embarcava, caídos eram rendimentos; anexo: consulta e rol. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 86 e 85. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 344. 
 

345. 1687, Dezembro, 20, São Tomé 
CARTA dos moradores de São Tomé ao rei [D. Pedro II] queixando-se que os navios da companhia de 
Holanda atacavam os portugueses que comerciavam escravos na Costa da Mina, prejudicando os moradores 
e a Fazenda Real, que ficava privada dos direitos na alfândega; referindo como exemplo os ataques à sumaca 
do sargento-mor Fernão Soares de Noronha e ao patacho de Bernardo Duas Raposo.  
Obs.: nome do sargento-mor uniformizado pela obra SERAFIM, Cristina Maria Seuanes – As ilhas de São 
Tomé no século XVII. Lisboa: UNL, 2000; anexo: parecer. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 87. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 345. 
 

346. 1688, Fevereiro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre o requerimento do cônsul-geral [de Inglaterra], 
Thomas Maynard, solicitando informação da prisão de Duarte Couvay, capitão do navio Prosperidade, de 
Londres, e pedindo que não havendo acusação fosse libertado; explicando que o navio inglês fora incendiado 
por um navio pirata francês, na viagem para as Virgínias, tendo o capitão ido parar a São Tomé e dali fora 
enviado preso ao Limoeiro, sem culpa formada. 
Anexo: decreto e parecer. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 88. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 346. 
 

347. 1688, Março, 10, São Tomé 
CARTA do cabido Sé vacante de São Tomé, curas e beneficiados ao rei [D. Pedro II] sobre a escassez de 
rendimentos do Almoxarifado da ilha os impossibilitar de receber os ordenados há vários anos; referindo a 
falta de ornamentos e coisas necessárias ao culto e que a escassez de pregadores resultava na morte de 
muita gente sem os sacramentos; solicitando apoio como o que fora dado aos cónegos de Santiago de Cabo 
Verde, e que não havendo dinheiro no Almoxarifado, fossem pagos na Bahia, como se fizera ao sindicante 
Manuel Dias Raposo. 
Obs.: m. est.; anexo: carta régia (cópia). 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 89. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 347. 
 

348. 1688, Agosto, 13, São Tomé 
CARTA [do cabido de São Tomé] ao rei [D. Pedro II] sobre a falta de párocos na ilha e a fundação do hospício 
pelos padres capuchinhos italianos, solicitando a vinda de mais religiosos daquela companhia. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 90. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 348. 
 

349. 1688, Agosto, 17, São Tomé 
CARTA do cabido de São Tomé ao rei [D. Pedro II] sobre a falta de missionários naquela ilha e [no reino] de 
Oere, e do papel dos religiosos agostinhos descalços [desde o tempo do governador António de Brito e 
Lemos], para ensinar a fé cristã, a moral e a gramática. 
Anexo: carta. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 91. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 349. 
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350. 1688, Novembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o governo da ilha 
de São Tomé, sendo candidatos António Pereira Lacerda e Francisco de Sousa de Castro; referindo que 
Matias Velho da Fonseca ocupava o posto de tenente na fortaleza de Viena. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 18, fl. 155-156; anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 92. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 350. 
 

351. 1689, Janeiro, 19, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do governador de São Tomé, António 
Pereira de Lacerda, solicitando patente com o título de governador e capitão-geral, conforme se dera aos seus 
antecessores. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 49, fl. 384. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 98. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 351. 
 

352. 1689, Janeiro, 24, Salvaterra [de Magos] 
DECRETO do rei D. Pedro II ordenando ao Conselho Ultramarino o despacho das ordens necessárias para o 
pagamento dos curas de fora de São Tomé, para evitar que faltassem no amparo e na administração dos 
sacramentos à população. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 93. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 352. 
 

353. 1689, Março, 10, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre o fretamento ajustado com o mestre 
José Carvalho, para levar o Bispo [D. frei Sebastião de São Paulo] e o governador [António Pereira de 
Lacerda] a São Tomé, não poder ultrapassar o valor da viagem do governador António de Brito e Lemos, 
sendo pago em Pernambuco. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 67. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 95. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 353. 
 

354. 1689, Março, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento do Bispo de São Tomé, D. frei 
Sebastião de São Paulo, solicitando que a sua côngrua fosse paga na Bahia, já que não podia receber em 
São Tomé e não seria decente viver das esmolas dos súbditos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 49, fl. 405v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 96. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 354. 
 

355. 1689, Maio, 30, São Tomé 
CARTA do governador de São Tomé, António Pereira de Lacerda, ao rei [D. Pedro II] sobre o hospício da ilha, 
onde assistiam dois religiosos capuchinhos italianos ter licença passada pelo anterior Bispo, D. Bernardo [de 
Santa Maria Zuzarte de Andrade], e prestarem um serviço muito válido no apoio aos enfermos e no ensino da 
doutrina; solicitando o envio de mais religiosos daquela companhia.  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 97. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 355. 
 

356. 1689, Maio, 30, São Tomé 
CARTA do governador de São Tomé, António Pereira de Lacerda, ao rei [D. Pedro II] enviando relação de 
todos os ofícios existentes na ilha, com indicação dos ordenados, propinas e emolumentos que venciam.  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 98. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 356. 
 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE S. TOMÉ E PRÍNCIPE 

AHU_CU_070 

 

PÁG. - 63 / 167 
 

357. 1690, Janeiro, 19, São Tomé 
AUTO DE DEVASSA (traslado) mandado fazer pelo ouvidor-geral [e corregedor da comarca de São Tomé], 
capitão Domingos Quaresma Martins, ao sargento-mor Fernão Soares de Noronha, preso por ordem do 
governador, António Pereira de Lacerda, por estar na Roça da Palha vivendo como régulo, com muitos negros 
e armas, e resistir ao governador e à justiça de Sua Majestade. 
Obs.: m. est.; nome do sargento-mor uniformizado conforme a obra de SERAFIM, Cristina Maria Seuanes – As 
ilhas de São Tomé no século XVII. Lisboa: UNL, 2000. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 99. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 357. 
 

358. 1690, Abril, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a proposta do conde da ilha do Príncipe, 
[Francisco Luís Carneiro e Sousa], para a nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor daquela ilha, 
propondo Manuel da Cunha, António Pereira da Fonseca e Manuel de Caminha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 18, fl. 206v; anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 100. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 358. 
 

359. 1690, Novembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do cabido de São Tomé, solicitando o 
envio dos religiosos capuchinhos italianos que estavam [em Lisboa] para que fossem ajudar os seus 
companheiros naquela ilha, na do Príncipe, na de Ano Bom e no reino de Oere, onde vinham corrigindo 
abusos e costumes, assistindo os enfermos e servindo as freguesias fora de São Tomé. 
Anexo: carta. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 69v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 108 e 94. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 359. 
 

360. 1690, Dezembro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre as queixas do ouvidor-geral e provedor da 
Fazenda Real de São Tomé, Bento de Sousa e Lima, do feitor e recebedor da Fazenda, Francisco Luís 
Carneiro e do sargento-mor Fernão Soares de Noronha, contra o governador António Pereira de Lacerda; o 
primeiro fora preso e solicitava ser solto, o segundo e o terceiro pediam a restituição dos cargos; acusavam o 
governador de vários crimes, nomeadamente, de querer receber o soldo de trinta soldados que nunca tivera, 
sem permitir que o dinheiro passasse pelo almoxarife, e de coagir Vital Rodrigues, Manuel Martins, João Velho 
e o porteiro, Gaspar Martins, para denunciarem o ouvidor; o conselho analisou ainda a carta de Pereira de 
Lacerda sobre a prisão, culpa, fuga, captura e devassa ao ouvidor. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 70-72; anexo: parecer, 
requerimento e cartas. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 110, 98, 101, 102, 105, 106 e 109. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 360. 
 

361. 1690, Dezembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o conflito do cabido de São Tomé com o 
governador António Pereira de Lacerda e o provedor da Fazenda Real da ilha, capitão Domingos Quaresma 
Martins, consultado na Mesa de Consciência e Ordens a 15 de Novembro de 1690; o cabido solicitava o 
pagamento da totalidade da côngrua dos curas das igrejas e do próprio cabido, acusando o governador de 
reter verbas para os seus ordenados e ajuda de custo, contando com a conivência do provedor; o governador 
dizia não haver dinheiro suficiente, mesmo recorrendo aos direitos pagos [na ilha do Príncipe] e nas capitanias 
do Brasil, pelos navios que iam à Costa da Mina. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 72-72v; anexo: decreto, 
consulta, requerimento, mandado (traslado), conhecimento (traslado), certidão, cartas, instrumento em pública 
forma. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 111, 103, 104 e 107. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 361. 
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362. 1691, Outubro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do ouvidor-geral de São Tomé, Bento de 
Sousa e Lima, solicitando devassa às queixas contra o governador, António Pereira de Lacerda, e à 
cumplicidade de Bernardo Dias Raposo e do feitor da Fazenda, Manuel Fernandes Gabriel; acusando o 
governador de enviar para Londres fazendas suas e outras trazidas da Bahia e de Angola pelos mercadores 
Domingos de Sousa, Manuel Álvares e Francisco Carvalho, prejudicando a Fazenda Real porque só pagavam 
parte dos direitos. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 73v-74; anexo: relação.  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 112 e 110. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 362. 
 

363. 1691, Novembro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento do nomeado para ouvidor-geral 
de São Tomé, Tomás de Matos Girão, solicitando as ordens necessárias para exercer também o ofício de 
provedor da Fazenda Real da ilha, cargos já unidos por resolução régia para melhor desempenho dos 
mesmos.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 50, fl. 66v-67; anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 113. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 363. 
 

364. 1691, Novembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a resolução da consulta ao aviso do almotacé-
mor acerca dos roubos dos holandeses aos navios que comerciavam na Costa da Mina e do mal-entendido 
que houve entre o mestre da sumaca Nossa Senhora da Conceição, Domingos Carvalho, e os ingleses.  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 114. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 364. 
 

365. 1691, Dezembro, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a necessidade de nomear um sindicante que 
fosse com o novo governador de São Tomé, Ambrósio Pereira de Berredo [e Castro], e o novo ouvidor-geral, 
Tomás de Matos Girão, sendo decidido que o governador António Pereira de Lacerda seria substituído e 
investigado e as residências do governador e ouvidor-geral cessantes ficariam entregues ao sindicante. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 74v-75. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 115. 
AHU_CU_070, Cx. 3, D. 365. 
 

366. 1692, Fevereiro, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento do nomeado para governador 
de São Tomé, Ambrósio Pereira de Berredo e Castro, solicitando o vencimento do soldo desde o dia do 
embarque, conforme fora concedido aos seus antecessores. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 50, fl. 94v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 116. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 366. 
 

367. 1692, Março, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento do senhorio do navio São 
Nicolau e São Pedro, Nicolau Pedro, solicitando biscoito e pólvora para a viagem e mareação que ia fazer a 
São Tomé para levar o governador Ambrósio Pereira de Berredo [e Castro] e o ouvidor-geral [Tomás de Matos 
Girão], em consequência do pedido de embarcação feito pelo governador [e consultado a 17 de Janeiro de 
1692]; referindo que [a consulta de 3 de Março de 1692] fixara o valor do frete e das despesas com soldos, 
pólvora, munições, mantimentos, apetrechos e gente, levando em conta o desvio que teria de fazer da Bahia, 
onde ia carregar açúcar e tabaco, num barco tão grande e fora da frota do Brasil. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 50, fl. 99v-100, 85-85v e 164v-165v; anexo: consultas e 
bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 117. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 367. 
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368. 1692, Março, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento do nomeado para governador 
de São Tomé, Ambrósio Pereira de Berredo [e Castro], solicitando patente com o título de governador e 
capitão-geral, conforme se dera aos seus antecessores. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 50, fl. 99; anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 118. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 368. 
 

369. 1692, Março, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento [do ex-governador de São 
Tomé], Bernardim Freire de Andrade, solicitando que o conselho informasse porque não consultara ainda um 
pedido seu, no qual afirmara que há onze anos estava impedido de se habilitar ao serviço de Sua Majestade, 
porque o sindicante que fora a São Tomé ainda não entregara a residência que tirara do tempo em que o 
suplicante servira de governador. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 50, fl. 103. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 119. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 369. 
 

370. 1692, Junho, 16, São Tomé 
CARTA do cabido de São Tomé ao rei [D. Pedro II] sobre o bom trabalho dos padres capuchinhos italianos 
naquela ilha e no reino de Oere, para onde foram três, por ordem de frei Francisco de Monteleão; solicitando o 
envio de mais religiosos italianos, nomeadamente para a ilha do Príncipe, para onde fora o padre frei José de 
Venasca, piemontês, onde fundou um hospício na igreja de Santo António. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 120. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 370. 
 

371. 1693, Janeiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre as cartas do governador de São Tomé, António 
Pereira de Lacerda, de 1691 e 1692, dos oficiais da Câmara, do cabido e do governador de Pernambuco 
[António Félix Machado da Silva e Castro], acerca do ouvidor-geral [e provedor da Fazenda de Angola], Bento 
de Sousa e Lima; o governador de São Tomé informava na primeira carta que restituíra os ofícios ao ouvidor, 
mas na última explicava que o prendera, devassara e remetera preso à Corte por ser insubordinado e poder 
tentar expulsá-lo, como fizera o ouvidor Matias de Almeida ao governador Paulo Freire [de Noronha]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 76v-77; anexo: cartas e auto de 
justificação. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 121. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 371. 
 

372. 1693, Fevereiro, 27, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre outra, da Mesa de Consciência e 
Ordens, acerca dos ornamentos pedidos pelo cabido da ilha de São Tomé, sugerindo que os ornamentos da 
capela real fossem concertados e enviados para aquela ilha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 50, fl. 155v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 122. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 372. 
 

373. 1693, Março, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento [do ex-ouvidor-geral de São 
Tomé], Bento de Sousa e Lima, solicitando as ordens necessárias para ser ressarcido das suas perdas e 
danos, através do sequestro dos bens que o governador António Pereira de Lacerda tinha em Pernambuco e 
na Bahia, em nome dos procuradores João Baptista Jorge e Jerónimo Dinis, alguns deles roubados ao 
suplicante aquando da sua prisão. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 50, fl. 172v-173. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 123. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 373. 
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374. 1693, Agosto, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento de Nicolau Pedro, solicitando 
provisão para receber na Bahia o valor do frete acordado para levar, a São Tomé, o governador Ambrósio 
Pereira de Berredo [e Castro] e o ouvidor-geral Tomás de Matos Girão, no seu navio São Nicolau e São 
Pedro, já que tinha de pagar ao cônsul de França duas letras que o capitão Salvador de Matos Pinto contraíra 
na ilha da Martinica, na costa das Índias de Castela, quando o governador da ilha o auxiliara depois de o navio 
ter sido para lá arrastado pelo mau tempo e lhe ter morrido muita gente. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 50, fl. 174v-176.8 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 124. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 374. 
 

375. 1694, Julho, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei Pedro II, sobre outra do Desembargo do Paço, acerca da carta do 
governador de São Tomé, [Ambrósio Pereira Berredo e Castro], relativa à prisão do ex-governador António 
Pereira de Lacerda, por Francisco Lopes da Cruz, que ocupava o cargo de ouvidor até chegar o ouvidor-geral 
nomeado para aquela diligência, Tomás de Matos Girão.  
Obs.: m. est.; AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 83-83v; anexo: decreto e 
consulta (minuta). 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 128 e 126. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 375. 
 

376. 1694, Outubro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre outra, de 19 de Agosto de 1694, acerca da 
veracidade e dos inconvenientes dos fundamentos dos interessados na Companhia de Cabo Verde e Cacheu 
em preferirem a ilha do Príncipe à de São Tomé para constituir uma feitoria para depósito dos negros do 
contrato de Castela, estabelecido com Bernardo Francisco Marim de Gusmão, e para os escravos que a 
Companhia levaria às praças do Brasil e do Maranhão; debatendo o pedido de artilharia, soldados, armas e 
munições para defender os presídios na fortaleza da ilha do Príncipe, feito pelo caixa e administrador da 
Companhia, Gaspar de Andrade, solicitando ainda o engenheiro Francisco Xavier Falcão; aconselhando 
algumas condições e obrigações caso o negócio fosse autorizado.  
Obs.: m. est.; anexo: carta, pareceres (minutas), requerimentos, ofício, consulta. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 91; cx. 4, doc. 104 e 105.  
AHU_CU_070, Cx. 4, doc. 376. 
 

377. 1694, Novembro, 10, Lisboa 
DECRETO do rei D. Pedro II ordenando que o Conselho Ultramarino providenciasse embarcação para levar o 
governador nomeado para São Tomé à respectiva ilha.  
Obs.: m. est.; o governador deverá ser José Pereira Sodré; um dos pareceres parece relacionado com a oferta 
de embarcação de Gaspar de Andrade para levar o governador, o Bispo e o ouvidor-geral a São Tomé; anexo: 
pareceres. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 125. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 377. 
 

378. 1694, Novembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei Pedro II, sobre o requerimento do Bispo de São Tomé, solicitando 
um empréstimo por conta da sua côngrua, pago pela Junta do Tabaco, porque a demora no embarque para a 
ilha estragara-lhe muitas coisas e não tinha com que as repor porque era pobre.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 50, fl. 266; o Bispo deverá ser frei Timóteo do 
Sacramento. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 129. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 378. 
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379. 1694, Dezembro, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a oferta do caixa e administrador da Companhia 
de Cabo Verde e Cacheu, Gaspar de Andrade, em levar para a Ilha de São Tomé numa das suas 
embarcações da Companhia o governador dela [José Pereira Sodré], o Bispo [D. frei Timóteo do Sacramento] 
e o ouvidor-geral, e de como o pagamento seria feito pelo rendimento das baleias da Bahia. 
Anexo: carta. 
AHU-Guiné, cx. 3, doc. 98.  
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 379. 
 

380. 1695, Janeiro, 29, [Lisboa] 
AVISO [do secretário de estado] Mendo de Fóios Pereira ao [presidente do Conselho Ultramarino], conde de 
Alvor, [D. Francisco de Távora], sobre a qualidade e experiência das pessoas a prover nos postos do presídio 
da ilha do Príncipe. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 130. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 380. 
 

381. [1695, Fevereiro, 3, Lisboa] 
CARTA RÉGIA (minuta) do rei [D. Pedro II] a José Pereira Sodré, declarando ter autorizado a Companhia de 
Cabo Verde e Cacheu a levantar uma feitoria na ilha do Príncipe, com duas fortalezas para segurança dos 
cabedais oriundos do comércio de escravos, nomeadamente do contrato de mil escravos para as Índias de 
Castela, estabelecido com D. Bernardo Francisco Marim de Gusmão, ordenando o envio de soldados, um 
capitão, um alferes, um ajudante, um sargento supra e outro do número e oficiais da alfândega, todos pagos 
pelos géneros que a companhia fizesse entrar na ilha do Príncipe. 
Obs.: datação aferida em AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 489, fl. 107-107v.  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 131. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 381. 
 

382. 1695, Novembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do cabido de São Tomé, de 30 de Abril 
de 1695, solicitando ornamentos e conserto de um sino, tendo por isso enviado [a Lisboa], como procurador, o 
cónego Manuel Cardoso de Loureiro; referindo que não tinham como pagar o que solicitavam, devido à 
contínua falta de pagamento da côngrua.  
Obs.: AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 93-93v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 135. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 382. 
 

383. 1695, Dezembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o pedido [do prefeito dos missionários 
capuchinhos] de São Tomé, frei Francisco de Monteleão, para criar um hospício na Bahia, [subordinado à 
missão de São Tomé e dependente da jurisdição de perfeito, contribuindo para conservar a dita missão nos 
reinos de Oere e Ajudá, onde não existiam missionários, e porque o acordo de ajuda recíproca com o perfeito 
de Angola não surtia efeito; alertando que o hospício seria feito com as esmolas dos fiéis, sem recurso à 
Fazenda Real]; o conselho analisou a opinião dos oficiais da Câmara da Bahia e do governador-geral do 
Bispado de São Tomé, Jerónimo de Andrada.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 50, fl. 331-332; anexo: cartas e requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 136, 127, 132, 133 e 134. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 383. 
 

384. [post. 1695], São Tomé 
REQUERIMENTO de Miguel da Costa de Sá ao rei [D. Pedro II] solicitando o lugar de escrivão dos Contos e 
almoxarife de São Tomé, vago com o falecimento do proprietário, em remuneração pelos serviços que 
prestara como soldado, alferes, almotace, procurador, vereador, juiz ordinário do Senado da Câmara e 
governador interino, após a morte de Ambrósio Pereira de Berredo [e Castro]. 
Obs.: m. est.; datação pela obra de SERAFIM, Cristina Maria Seuanes – As ilhas de São Tomé no século XVII. 
Lisboa: UNL, 2000.  
AHU-São Tomé, cx. 59, doc. 12. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 384. 
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385. 1696, Março, 19, São Tomé 
CARTA do ouvidor e provedor da Fazenda Real de São Tomé, João da Costa de Matos, ao rei [D. Pedro II] 
sobre o falecimento do governador José Pereira de Sodré, e da oposição da Câmara à cláusula do testamento 
do governador que a nomeava sua sucessora com a condição de nada decidir sem o aval do ouvidor. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 137. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 385. 
 

386. 1696, Março, 25, São Tomé 
CARTA de frei Tomás da Conceição ao rei D. Pedro II sobre a chegada do governador José Pereira Sodré a 
São Tomé e dos esforços para a fundação do hospício dos religiosos [agostinhos descalços]; avisando que 
com o falecimento do governador os trabalhos pararam, mas os religiosos continuavam a ensinar gramática, a 
evangelizar e a servir de párocos, acomodando-se alguns no hospício que os capuchos [capuchinhos] 
italianos tinham na ilha do Príncipe. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 99-99v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 139. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 386. 
 

387. 1696, Junho, 4, São Tomé 
CARTA [do cabido de São Tomé] ao rei [D. Pedro II] sobre o falecimento do governador José Pereira Sodré, 
solicitando que o ex-governador António Pereira de Lacerda, preso na ilha por ordem de Sua Majestade, os 
pudesse governar.  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 147. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 387. 
 

388. 1696, Julho, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento de Jerónimo Nunes da Costa, 
morador em Amesterdão, solicitando ordens para que a Câmara de São Tomé obrigasse os moradores da ilha 
a pagar-lhe as várias partidas de açúcar que lhes comprara no passado, porque os vendedores e os seus 
herdeiros tinham falido e vendido o açúcar a navios estrangeiros, lesando-o no valor das dívidas e dos fretes 
dos navios.  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 138. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 388. 
 

389. 1696, Novembro, 29, Lisboa 
CARTA do conde da ilha do Príncipe ao rei [D. Pedro II] propondo para capitão-mor da ilha, em primeiro lugar, 
Manuel de Sousa da Costa, em segundo, Domingos Rodrigues de Aguiar e, em terceiro, o alferes António Luís 
das Neves e Meneses. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 10; à data, o conde da ilha deveria ser Francisco Luís 
Carneiro de Sousa. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 140. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 389. 
 

390. 1696, Dezembro, 19, Ilha do Príncipe 
CARTA do capitão-mor da ilha do Príncipe, Manuel de Sousa da Costa, ao rei [D. Pedro II] sobre a chegada 
da nau da Companhia com munições para a ilha de São Tomé, tendo-se perdido a maior parte da pólvora 
destinada à sua fortaleza; dando conta da companhia de infantaria enviada para a guarnição do presídio 
daquela ilha, e com ela o capitão da fortaleza, o capitão de infantaria e o alferes e mais três caixas que 
chegaram para a administração dos negócios daquela Companhia.  
AHU-Cabo Verde, cx. 8, doc. 95. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 390.  
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391. 1697, Novembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a carta do capitão-mor e provedor da Fazenda 
Real da ilha do Príncipe, Manuel de Sousa da Costa, sobre ter pago aos filhos da folha de São Tomé a partir 
da alfândega do Príncipe e acerca dos soldos do capitão-mor e guarnição saírem dos rendimentos da 
companhia [da Guiné e Índias]; a carta do capitão-mor referia ainda [o falecimento do seu antecessor, Manuel 
Machado], o prejuízo causado pelas avenças [dos escravos], e a companhia não enviar os navios à ilha do 
Príncipe, nem fazer obras da fortaleza. 
Obs.: AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 478, fl. 105v-106; anexo: escrito, contrato (condição), certidões, 
parecer, carta e relações. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 143, 141 e 142. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 391. 
 

392. 1697, Novembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento de Francisco de Alva, morador 
em São Tomé, solicitando carta da propriedade do ofício de escrivão da Feitoria da ilha, uma vez que 
Francisco Correia recebera a mercê daquele ofício ao casar com Simoa Fernandes, filha do antigo proprietário 
do ofício, Sebastião Vaz de Aguiar, e ele suplicante casara com a filha destes, Maria Correia. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 51, fl. 127; anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 144. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 392. 
 

393. [ant. 1697, Dezembro, 10] 
REQUERIMENTO dos contratadores da ilha de São Tomé ao rei [D. Pedro II] solicitando que com a entrega 
da jurisdição do reino do Congo aos governadores de Angola não se alterasse o arrendamento que detinham, 
nem fosse permitido levar para Luanda escravos de São Tomé, Congo, Ano Bom, rios de Iaia Jabu e Arda, 
porque a abertura do comércio de escravos entre o Congo e Luanda prejudicaria o de São Tomé, colocando 
em risco a ilha e o fornecimento de escravos aos engenhos de açúcar, levando à quebra de produção e à 
redução do rendimento da ilha. 
Obs.: m. est.  
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 146. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 393. 
 

394. 1697, Dezembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o que disseram os interessados da Companhia 
da Guiné e Índias acerca de proverem Cabo Verde e Cacheu com embarcações e fazendas, da queixa dos 
oficiais da Câmara de Cabo Verde contra a Companhia de Cacheu não os prover com os géneros e as 
fazendas essenciais, e da resposta do capitão-mor da ilha do Príncipe, [Manuel de Sousa da Costa], 
relativamente à aplicação dos direitos daquela alfândega e das munições enviadas para São Tomé.  
Anexo: carta (cópia de capítulo) e carta. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 146-A. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 394. 
 

395. 1698, Janeiro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o parecer do conselheiro, Miguel Nunes de 
Mesquita, à devassa de residência tirada ao ex-governador de São Tomé, António Pereira de Lacerda, pelo 
sargento-mor e ouvidor, João da Costa e Matos.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 106; anexo: parecer e cartas. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 147 e 153. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 395. 
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396. 1698, Fevereiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento do ex-governador de São Tomé, 
António Pereira de Lacerda, solicitando permissão para permanecer fora da cadeia da Corte, com fiéis 
carcereiros, atendendo a que o período de dois meses que lhe fora concedido, [conforme a consulta de 7 de 
Dezembro de 1697], estava a terminar e ainda não resolvera a questão da sua residência e continuava 
doente.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 51, fl. 150v-151 e 130v-131; anexo: consulta e escrito. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 148 e 145. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 396. 
 

397. 1698, Fevereiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do governador de São Tomé, Manuel 
António Pinheiro da Câmara, acerca dos infortúnios da sua viagem para aquela ilha, no patacho de Miguel da 
Silva Cerqueira, devido à insuficiente do piloto e à falta de capelão, [dando origem a um motim, à arribada no 
porto da Paraíba e a um quase naufrágio junto à ilha de Fernando de Noronha; aconselhando que nenhum 
navio saísse do Reino sem capelão, porque faziam falta para administrar os sacramentos aos doentes e aos 
moribundos].  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 108v-109; anexo: carta. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 149. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 397. 
 

398. 1698, Fevereiro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento do nomeado para ouvidor-geral 
de São Tomé, Vicente Carvalho de Aguiar, solicitando alvará do Conselho, igual ao que recebeu do 
Desembargo do Paço, a fim de ocupar um lugar de desembargador na Relação da Bahia, visto ter tido boa 
avaliação na residência que lhe foi tirada do seu exercício anterior. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 51, fl. 152. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 150. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 398. 
 

399. 1698, Agosto, 18, São Tomé 
CARTA do governador de São Tomé, Manuel António Pinheiro da Câmara, ao rei D. Pedro II sobre o 
falecimento do sargento-mor, Fernão Soares de Noronha, e da nomeação de José Pinheiro da Costa para o 
mesmo posto.  
Obs.: m. est. ; anexo: parecer. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 151. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 399. 
 

400. 1698, Setembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento do nomeado para ouvidor-geral 
de São Tomé e para provedor da Fazenda Real, Vicente Carvalho de Aguiar, solicitando autorização para ir no 
navio que partiria para a Costa da Mina, sendo largado em São Tomé, para ocupar os seus cargos e sindicar 
o ex-governador António Pereira de Lacerda.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 51, fl. 188. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 152. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 400. 
 

401. 1698, Setembro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre não haver regimento para os governadores de 
São Tomé e se ter pedido ao conselheiro Bernardim Freire de Noronha para elaborar um, devido à sua 
experiência como ex-governador dela, usando como referência o dos governadores de Angola. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 112v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 153. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 401. 
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402. 1698, Outubro, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a advertência do ouvidor-geral de São Tomé, 
Vicente Carvalho de Aguiar, acerca de certas lacunas no regimento dos ouvidores-gerais relativamente à 
administração da justiça, sugerindo declarações que melhorassem o desempenho do ofício e evitassem 
conflitos com os governadores. 
Obs.: AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 114. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 153. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 402. 
 

403. 1698, Novembro, 18, Lisboa 
DECRETO do rei D. Pedro II ordenando ao Conselho Ultramarino a consulta do capítulo da carta que o Bispo 
eleito de São Tomé dirigiu ao [secretário do rei e do Conselho de Estado], Roque Monteiro Paim, acerca do 
modo de avaliar os direitos [do comércio de escravos] para o pagamento das côngruas do Bispo, dos 
cónegos, das dignidades e mais ministros da Sé da ilha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 119v-120; possivelmente o 
Bispo era D. frei António da Penha de França. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 153. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 403. 
 

404. 1698, Novembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre uma outra da Junta das Missões acerca das 
necessidades dos religiosos agostinhos descalços para acabar o hospício na ilha de São Tomé. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 117v-118; anexo: decreto. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 153. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 404. 
 

405. 1698, Novembro, 24, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do governador de São Tomé, Manuel António Pinheiro da 
Câmara, acerca da sucessão do governo da ilha em caso de morte dos governadores e sobre a queixa dos 
generais do Cabo Corso. 
Obs.: m. est.; AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 118v-119. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 153. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 405. 
 

406. 1698, Novembro, 26, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino [sobre a carta do] governador de São Tomé, Manuel António Pinheiro da 
Câmara, acerca da conveniência em haver vários oficiais de milícia na ilha, sem que houvesse pagamento de 
soldos. 
Obs.: m. est.; AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 119. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 153. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 406. 
 

407. 1698, Novembro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre os avisos que acusavam os cónegos da Sé da 
ilha de São Tomé de faltarem à obrigação de rezar os ofícios divinos e de desempenhar outros actos da sua 
dignidade, tendo muitos vícios e maus costumes. 
Obs.: m. est.; AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 120. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 153. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 407. 
 

408. 1698, Dezembro, 20, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do governador de São Tomé, Manuel António Pinheiro da 
Câmara, acerca do valor do ouro naquela ilha. 
Obs.: m. est.; AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 120v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 153. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 408. 
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409. 1698, Dezembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão de Infantaria da fortaleza de São Tomé, devido ao falecimento de Martinho de […], sendo candidato 
João Pinheiro da Câmara. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 154. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 409. 
 

410. 1699, Abril, 23, São Tomé 
CARTA do governador de São Tomé, Manuel António Pinheiro da Câmara, ao rei [D. Pedro II] enviando a 
relação de ofícios da ilha. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 130v. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 158. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 410. 
 

411. 1699, Setembro, 1, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a carta do governador de São Tomé, Manuel 
António Pinheiro da Câmara, [de 12 de Fevereiro de 1699], acerca da falta de armas e munições, referindo os 
excessos e a afronta com que o capitão de uma fragata francesa, Compere, tratou o capitão de uma sumaca 
dos moradores da ilha, Tomé Francisco Correia, tomando-lhe dois escravos. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 131v-132; anexo: 
escrito. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 155. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 411. 
 

412. 1699, Setembro, 17, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre as queixas do cabido e dos oficiais da Câmara da ilha de São 
Tomé contra o governador da ilha, Manuel António Pereira da Câmara, [acusando-o de interferir em assuntos 
seculares e eclesiásticos, de prover os ofícios e postos milicianos em quem não tinha aptidão, de não pagar 
aos filhos da folha - apesar dos rendimentos dos navios de escravos do Brasil -, e de usar o dinheiro para 
comerciar com navios estrangeiros]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 128; anexo: cartas. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 159, 156 e 157. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 412. 
 

413. 1699, Outubro, 24, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a graduação exigida aos governadores de São Tomé e de Cabo 
Verde para obterem o título de capitães-generais e o do Conselho. 
Obs.: AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 126v-127. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 159. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 413. 
 

414. [ant. 1699, Outubro, 26] 
REQUERIMENTO do [cônsul], Carlos [Isaac] Bergier, ao rei D. Pedro II solicitando que fossem dadas ordens 
aos governadores dos portos de África para não lesarem os navios de Sua Alteza Eleitoral de Brandeburgo, 
acusando o governador de São Tomé, [Manuel António Pinheiro da Câmara] de auxiliar corsários e juntos 
terem vendido o navio Charlote Luísa de Sua Alteza Eleitoral.  
Obs.: m. est.; ver consulta de 11 de Dezembro de 1699 em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 51, fl. 
292-292v; ver ainda FARIA, Ana Maria Homem Leal de – Imagens de Portugal no arquivo de estado de Berlim 
no século XVIII [em linha]. Conferência apresentada à Academia Portuguesa da História [a] 20 de Fevereiro de 
2008. Disponível em: http://academiaportuguesadahistoria.gov.pt/Uploads/2008-AnaLealFaria.pdf 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 159. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 414. 
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415. 1699, Dezembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o requerimento do Bispo nomeado para São 
Tomé, D. frei António da Penha de França, solicitando ajuda de custo para a sua sagração. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 130v-131. 
AHU-São Tomé, cx. 3, doc. 160. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 415. 
 

416. [ant. 1699, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO [do mestre de conteiro], António da Fonseca, ao rei [D. Pedro II] solicitando certidões de 
todos os embarques realizados pelo seu pai, condestável de mar e guerra, João da Fonseca, falecido na 
fragata da Madre de Deus na viagem para a ilha de São Tomé e Costa da Mina. 
Obs.: m. est.; doc. numerado e incompl.; anexo: relação, conhecimento e mandados. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 3. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 416. 
 

417. [ant. 1700] 
RELAÇÃO dos livros em pasta e em pergaminho enviados a São Tomé na chalupa Santa Ana. 
AHU-São Tomé, cx. 59, doc. 60. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 417.  
 

418. [1700, Fevereiro, 9], Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a nomeação de José Correia de Castro para o cargo de 
governador de São Tomé. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 19, fl. 170-171. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 1. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 418. 
 

419. [1700, Março, 22], Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do capitão-mor da cidade de São Tomé acerca das 
necessidades dos moradores. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 1. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 419. 
 

420. [post. 1700, Novembro, 12, Lisboa] 
INFORMAÇÃO [do Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados pelo cavaleiro da Ordem de Cristo, 
Manuel Pereira de Castro, entre 1677 e 1700, nos terços da Junta Geral do Comércio e da Armada Real, em 
várias patentes, indo ao Brasil, ao Algarve, a Pernambuco, à Bahia e ao Rio de Janeiro; tendo levado o 
governador Jacinto de Figueiredo [de Abreu] a São Tomé e materiais para a fortaleza da Costa da Mina; 
sendo conhecedor da arte de navegar, de cartear e das regras do sol, e examinado pelo cosmógrafo-mor.  
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 2. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 420. 
 

421. 1701, Janeiro, 21, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do governador de São Tomé, [Manuel António Pinheiro da 
Câmara, acerca da conveniência dos governadores proverem os oficiais dos defuntos e ausentes, em vez do 
Bispo ou da Sé vacante]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 137v. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 1. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 421. 
 

422. 1701, Março, 1, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a carta do capitão-mor da ilha do 
Príncipe [Manuel de Sousa da Costa], solicitando gente para a guarnição e queixando-se do incumprimento da 
Companhia de Cacheu em construir as fortificações a que se obrigara para defesa daquela ilha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 139v-140. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 2-B. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 422. 
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423. 1703, Junho, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta dos oficiais da Câmara de São Tomé, 
solicitando que o governador José Correia de Castro fosse reconduzido no cargo, elogiando o seu 
desempenho da primeira nomeação. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 151; anexo: parecer e carta. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 6 e 4. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 423. 
 

424. [ant. 1703, Julho, 24] 
REQUERIMENTO do mestre da charrua Santa Cruz e Nossa Senhora da Boa-Hora, Francisco Rodrigues 
Gaia, ao rei [D. Pedro II] solicitando provisão para seguir viagem para a Costa da Mina, dando como fiador 
Domingos do Rego Barbosa. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 7. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 424. 
 

425. 1703, Setembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta [de 15 de Janeiro de 1703] do cabido e 
Sé vacante de São Tomé, acerca do falecimento do Bispo D. frei António da Penha de França, da falta de 
outro e da venda dos escravos que o prelado deixara. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 151; anexo: carta e parecer. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 9 e 8. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 425. 
 

426. 1703, Outubro, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre uma outra [de 26 de Janeiro de 1703] acerca da 
falta de precedência da representação dos interessados da Companhia da Guiné e Índias, relativa à satisfação 
dos serviços [do administrador da companhia na ilha, capitão-mor da ilha do Príncipe, Manuel de Sousa da 
Costa], não tendo sido tirada residência, [nem os papéis examinados pelo governador e pelo ouvidor-geral de 
São Tomé, conforme se exigia]. 
Obs.: doc. retirado da Índia, cx. 44, doc. 63; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 
478, fl. 149-149v; anexo: consulta, parecer, decreto, carta, provisões, certidões e requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 9-A e 5. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 426. 
 

427. 1703, Lisboa 
PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino sobre o envio de barris [de azeite para São Tomé, para 
provimento dos religiosos capuchos [capuchinhos] italianos em missão naquela ilha].  
Anexo: carta (minuta). 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 6. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 427. 
 

428. 1704, Outubro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a queixa do tenente-geral de São Tomé, João 
da Costa de Matos, [provido ouvidor-geral, corregedor da comarca, juiz da Coroa, justificações e capelas e 
provedor da Fazenda Real pelo governador José Correia de Castro], contra o cabido e Sé vacante da ilha, 
porque interferiram na jurisdição secular ao prender um leigo e censurando o suplicante por não os ter 
ajudado, apesar de não terem fundamento jurídico.  
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. 152-152v; anexo: ofício. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 10. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 428. 
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429. 1704, Novembro, 29, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a nomeação de pessoas para o cargo de governador de São 
Tomé, [devido ao fim próximo da nomeação de José Correia de Castro], sendo candidatos Manuel de Melo e 
Gouveia e Francisco de Sousa Falcão. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 19-20. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 11. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 429. 
 

430. 1705, Fevereiro, 26, São Tomé 
CARTA do governador de São Tomé, José Correia de Castro, ao secretário de estado, sobre ter sido 
informado pelo governador [do Brasil, Rodrigo da Costa] da Liga estabelecida entre [Portugal], o imperador [da 
Áustria, Leopoldo I] e mais aliados, contra Espanha e França; referindo os ataques franceses à Costa da Mina 
e às sumacas do Brasil e a pouca defesa, pólvora e gente existentes na fortaleza e na ilha de São Tomé.  
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 12. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 430. 
 

431. 1705, Junho, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
tenente da fortaleza de São Tomé, devido ao falecimento de José Pinheiro da Câmara, sendo único candidato 
Jacinto Nogueira. 
Obs.: resolução da regente D. Catarina de Bragança, irmã de D. Pedro II. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 12. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 431. 
 

432. 1705, Setembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do governador de São Tomé, José 
Correia de Castro, solicitando gente e munições para a defesa da ilha, referindo o aprisionamento de um navio 
da Junta de Cacheu pelos franceses. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 153v-154; anexo: carta. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 13. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 432. 
 

433. 1706, Junho, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre o requerimento do tenente-geral da ilha de São 
Tomé, João da Costa de Matos, solicitando licença para ir com a mulher e o filho à cidade da Bahia para se 
tratar dos achaques causados pelo clima da ilha. 
Obs.: resolução do rei D. João V; anexo: bilhete 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 14. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 433. 
 

434. 1706, Junho, 18, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre as dificuldades em trazer dos portos do Brasil, de volta a São 
Tomé, os naturais desta ilha que dela tinham saído. 
Obs.: m. est.; anexo: parecer (minuta). 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 17. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 434. 
 

435. 1706, Julho, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a carta do ouvidor-geral de São Tomé, [Dionísio 
de Azevedo Alvelos], acerca da Companhia da Guiné [e Índias] não ter pago os direitos dobrados e afirmar 
que tinha permissão para tal; informando que o ex-capitão-mor da ilha do Príncipe, Agostinho Duarte, a quem 
fora tirar residência, havia sido preso pelo povo, enviado para uma roça de São Tomé, sem poder comunicar 
com ninguém e morto por escravos e negros livres. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 154v-155; anexo: auto de 
perguntas. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 16. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 435. 
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436. 1706, Outubro, 20, São Tomé 
CARTA do governador de São Tomé, José Correia de Castro, ao rei [D. Pedro II] acerca do ouvidor não ter ido 
tirar devassa [do capitão-mor da ilha do Príncipe, Manuel de Sousa da Costa] por estar doente; informando 
que o dito capitão-mor exercia o cargo há seis anos devido à conveniência dos sócios da Companhia [da 
Guiné e Índias], da qual era administrador. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 17. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 436. 
 

437. 1707, Abril, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o ofício de 
escrivão dos Contos e Almoxarifado de São Tomé, cargo sem proprietário desde o falecimento de Pascoal 
Dias de Pina, conforme atestara o governador da ilha [José Correia de Castro], tendo-o requerido Rafael Luís 
Coelho e Miguel da Costa de Sá. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; anexo: bilhete, provisões, carta patente, requerimentos, mandado, certidões, termo 
de juramento. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 18 e 2-A. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 437. 
 

438. 1707, Abril, 15, Lisboa 
CARTA RÉGIA (cópia) do rei [D. João V] ordenando ao governador de São Tomé, [José Correia de Castro], 
que não desse licença aos moradores da ilha para irem à Bahia tratar-se, sem que explicassem a causa dos 
seus achaques, cumprindo o regimento que proibia a saída dos naturais e moradores de São Tomé; a carta 
régia punha assim fim ao pedido de excepção solicitado pelos vereadores da Câmara e povo da ilha, 
[consultado a 1 de Julho de 1706]. 
Anexo: consulta. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 19 e 15. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 438. 
 

439. 1707, Julho, 4, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do nomeado para governador de 
São Tomé, Manuel de Melo e Gouveia, solicitando ajuda de custo e pagamento, na Bahia, do frete e 
matalotagem para ele e sua família. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 20. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 439. 
 

440. 1707, Setembro, 23, São Tomé 
CARTA [do governador de São Tomé], José Correia de Castro, ao rei [D. Pedro II] em resposta à carta régia 
de 13 de Janeiro de 1706, explicando que a lista com o nome das pessoas que tinham ido de São Tomé para 
a Bahia e Pernambuco, [afim de as mandar retornar], ia incompleta porque muitos tinham fugido no tempo do 
seu antecessor, uns com licença, outros sem, suprimindo a falta de marinheiros nas embarcações da Costa da 
Mina, não existindo quem o informasse dos seus nomes. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 20. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 440. 
 

441. 1707, Novembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre as cartas do governador de São Tomé, José 
Correia de Castro, e a carta do capitão-mor da ilha do Príncipe [Manuel de Sousa da Costa], acerca do ataque 
e destruição desta última pelos franceses e das munições enviadas pelo governador de São Tomé; o conselho 
sugeriu devassa ao ataque francês para encontrar os culpados. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 161v-162; anexo: cartas, 
informação, instrumentos em pública forma e certidões. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 20 e 17. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 441. 
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442. 1707, Novembro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do ouvidor-geral de São Tomé, Dionísio 
de Azevedo Alvelos, sugerindo que se tirasse a alfândega daquela ilha devido à pouca defesa dela, conforme 
se vira aquando do ataque francês; a carta do ouvidor referia ainda o modo como o provedor salvara o cofre 
da Fazenda Real, as dívidas da Companhia e Junta da Guiné [e Índias] para com a Fazenda Real e o pedido 
do seu capitão-mor para que se tirasse devassa às traições por detrás da invasão dos franceses à ilha.  
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 20. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 442. 
 

443. 1708, Dezembro, 29, São Tomé 
CARTA do Senado da Câmara de São Tomé ao rei D. João V sobre a oposição que fizeram ao ouvidor-geral 
[e corregedor do Crime], Dionísio de Azevedo Alvelos, por querer nomear degredados para ofícios da ilha, 
sem revelar os crimes por eles cometidos e sem eleição, como fora o caso do juiz Francisco Teles e do 
procurador Gonçalo de Couto, escrivão da Correição, mulato forro e natural de Pernambuco. 
Anexo: certidões. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 21. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 443. 
 

444. 1709, Março, 23, Lisboa 
CARTA do donatário e conde da ilha do Príncipe, [António Carneiro de Sousa], ao rei [D. João V] propondo 
para o lugar de capitão-mor da ilha, vago pelo falecimento de Manuel de Sousa da Costa, Manuel Martins de 
Andrade, em primeiro lugar, Pedro Ribeiro da Fonseca, em segundo, e António Tomás Infante, em último. 
Obs.: o título de conde da ilha do Príncipe foi renovado em 1708 em António Carneiro de Sousa, ver 
ZÚQUETE, Afonso Eduardo Martins (ed. lit.) - Nobreza de Portugal: bibliografia, biografia, cronologia, filatelia, 
genealogia, heráldica, história, nobiliarquia, numismática. Lisboa: Editorial Enciclopédia, 1961. Vol. 4, p. 657-
658. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 22. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 444. 
 

445. 1709, Setembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre as cartas do governador de São Tomé, José 
Correia de Castro, acerca do falecimento [do seu substituto, Manuel de Melo e Gouveia e] a do capitão-mor da 
ilha do Príncipe [Manuel de Sousa da Costa], referindo que o ouvidor-geral fora para lá fazer arrecadação da 
Fazenda Real e devassar o procedimento ao ataque francês à ilha; mencionando que a extinção da alfândega 
do Príncipe quebraria o rendimento da alfândega de São Tomé porque os barcos do Brasil iriam fornecer-se à 
ilha do Príncipe sem pagar os direitos, agravando a falta de verbas para pagar aos filhos da folha. 
Obs.: AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 170; anexo: cartas e ofício.  
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 23. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 445. 
 

446. 1709, Novembro, 19, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre uma carta de António Luís Coelho e de Cipriano de Oliveira e Melo, 
acerca de uma nau francesa ter tomado a cidade e a fortaleza de São Tomé, e da proposta de compra da 
fortaleza [que o governador da ilha, José Correia de Castro se viu obrigado a fazer] para evitar que os 
franceses a queimassem e levassem a artilharia de bronze. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 170-170v. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 24. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 446. 
 

447. 1710, Março, 20, Lisboa 
PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino sobre [as cartas do governador e do provedor da Fazenda do 
Rio de Janeiro, do ouvidor-geral de São Tomé, Dionísio de Azevedo Alvelos e do juiz dos órfãos, acerca do 
ataque francês à ilha e da rendição do governador de São Tomé, José Correia de Castro]; devido à inimizade 
entre o ouvidor e o governador, o conselho sugeriu a nomeação de um desembargador da Relação da Bahia 
para garantir a imparcialidade na devassa do caso. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 171-172; anexo: pareceres. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 30 e 25. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 447. 
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448. 1710, Março, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o ofício de 
provedor da Fazenda da ilha de São Tomé, ao qual requerera o bacharel Lucas Pereira de Araújo e Azevedo. 
Anexo: bilhete, despacho e requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 27 e 26. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 448. 
 

449. 1710, Setembro, 10, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre [a carta do ouvidor-geral de São Tomé, Dionísio de Azevedo 
Alvelos, contra os procedimentos do governador Vicente Dinis Pinheiro, do juiz e dos vereadores da Câmara, 
solicitando novo governador e um sindicante]; o procurador da Coroa e o conselho propuseram que um 
desembargador da Relação da Bahia fosse sindicar o ouvidor e o governador anterior [José Correia de 
Castro], e no caso do governador vigente ser culpado deveria ser suspenso e preso. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 172.  
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 28. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 449. 
 

450. 1710, Outubro, 25, São Tomé 
CARTA [da Câmara de São Tomé] ao rei [D. João V] sobre as tentativas armadas do ouvidor[-geral], Dionísio 
de Azevedo Alvelos, em assumir o governo da ilha após a morte do governador Vicente Dinis Pinheiro, e da 
oposição levada a cabo pelos moradores, fazendo-lhe a devassa. 
Anexo: auto de devassa (traslado) e instrumentos em pública forma (traslados). 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 29. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 450. 
 

451. [post. 1710] 
CARTA ao rei [D. João V] sobre a denúncia que o tenente Paulo Abreu Mendes fizera contra o antigo escrivão 
da Fazenda e Alfândega da ilha de São Tomé, Vicente Fernandes da Costa, explicando como o escrivão 
roubara a Fazenda Real com a cumplicidade do provedor da Fazenda, Lucas Pereira de Araújo [e Azevedo]. 
Obs.: datação aferida pela nomeação do provedor mencionado, ver AHU_CU_070, Cx. 4, D. 445. 
AHU-São Tomé, cx. 59, doc. 17. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 451. 
 

452. 1711, Janeiro, 28, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre [as cartas do ouvidor-geral de São Tomé, Dionísio de Azevedo 
Alvelos, de 6 e 20 de Dezembro de 1709, queixando-se dos governadores Vicente Dinis Pinheiro e José 
Correia de Castro]; o conselho propôs o envio de um sindicante para averiguar a entrega da ilha a navios 
piratas franceses. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 174. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 31. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 452. 
 

453. 1711, Maio, 12, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o mau procedimento do governador de São Tomé [Vicente Dinis 
Pinheiro, conforme a consulta da Mesa de Consciência e Ordens às informações do cabido da ilha], decidindo 
não actuar devido ao falecimento do governador. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 174-174v. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 31. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 453. 
 

454. 1711, Junho, 16, [Lisboa] 
PROVISÃO (minuta) do rei [D. João V] concedendo ao nomeado para ouvidor-geral da ilha de São Tomé, 
Lucas Pereira de Araújo e Azevedo, ajuda de custo paga, naquela ilha ou nos portos do Brasil, pelos 
rendimentos dos direitos aplicados aos filhos da folha, no negócio das embarcações na Costa da Mina. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 31. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 454. 
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455. 1712, Janeiro, 13, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do ouvidor eleito da ilha de São Tomé, 
Tomé de Sousa da Ponte, após a deposição do ouvidor Dionísio de Azevedo Alvelos, informando que o 
governo lhe entregou um agravo contra o ordinário, por este não aceitar as apelações do governo na sentença 
declaratória sobre a ajuda do braço secular ao juiz conservador dos capuchos [reverendo Jerónimo de 
Andrade] na prisão de um cónego [Fernão Dias Leitão], culpado em matéria de conservadoria.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 174v-175; anexo: 
parecer, certidões, instrumentos em pública forma (traslados), ofício (cópia), autos, bando (traslado), termo, 
manifesto, informação e carta. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 34 e 31. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 455. 
 

456. 1712, Janeiro, 19, Lisboa 
PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino sobre [a carta do ouvidor-geral de São Tomé, Dionísio de 
Azevedo Alvelos, acerca do levantamento dos moradores da ilha após o falecimento do governador Vicente 
Dinis Pinheiro, querendo matar o ouvidor e acabando por tomar o governo da ilha]; o conselho sugeriu, tal 
como o procurador da Coroa, que o desembargador da Relação da Bahia que fosse devassar o ataque 
francês a São Tomé investigasse este acontecimento. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 175-175v; anexo: parecer. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 30. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 456. 
 

457. 1712, Janeiro, 26, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o 
governo da ilha de São Tomé, em virtude do falecimento do governador Vicente Dinis Pinheiro, sendo 
candidatos José Ferreira Barreto, Jerónimo Barreto Pimentel e Luís de Sousa Falcão.  
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 20, fl. 344v-345v; anexo: parecer. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 45; cx. 1, doc. 21. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 457. 
 

458. 1712, Fevereiro, 12, Lisboa] 
PARECER do Conselho Ultramarino concordando com o parecer do procurador da Coroa, sobre [o cabido da 
ilha de São Tomé ter proibido os religiosos capuchinhos italianos de pregarem e confessarem os moradores, 
mencionando as razões por detrás da interdição].  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 176; anexo: informação. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 33. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 458. 
 

459. 1712, Outubro, 27, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta de Francisco Martins de Andrada, que governava a ilha do 
Príncipe, acerca do estado em que ficara a ilha depois do segundo ataque dos franceses, ao qual não 
puderam resistir por falta de armas e munições e pela ausência de governador em São Tomé. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 178. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 35. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 459. 
 

460. 1712, Novembro, 15, São Tomé 
CARTA [da Câmara de São Tomé] ao rei [D. João V] sobre as queixas do povo e dos moradores, solicitando 
que o ouvidor-geral, Lucas Pereira de Araújo e Azevedo, deixasse de dar alforria aos escravos, porque eles 
fariam falta aos engenhos e às fazendas, e sem a produção destes ficava a Fazenda Real prejudicada e não 
haveria como pagar aos filhos da folha, podendo até haver revoltas como em 1709. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 36. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 460. 
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461. 1712, Dezembro, 4, São Tomé 
CARTA do procurador da Fazenda Real de São Tomé, Lucas Pereira de Araújo e Azevedo, ao rei [D. João V] 
sobre ainda não se ter pago os ordenados ao feitor da Fazenda da ilha do Príncipe desde que nela acabara a 
companhia; referindo que mandara recolher todas as peças de artilharia que estavam espalhadas nas praias 
da ilha do Príncipe, desde o primeiro ataque dos franceses. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 37. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 461. 
 

462. 1712, Dezembro, 22, Lisboa  
CARTA PATENTE de confirmação do rei D. João V a Miguel da Costa de Sá, relativamente ao posto de 
tenente-general do terço de Infantaria da praça daquela ilha, em que fora provido pelo governador de São 
Tomé, Vicente Dinis Pinheiro.  
Anexo: carta patente de confirmação. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 38. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 462. 
  

463. 1713, Janeiro, 19, São Tomé 
CARTA do perfeito [do capuchinho da missão] de São Tomé, frei Cipriano de Nápoles, ao rei [D. João V] sobre 
ter cumprido as ordens para anular qualquer termo assinado com o rei de Benim, em nome da sua 
congregação, fazendo outro termo em nome de Sua Majestade.  
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 40. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 463. 
 

464. 1713, Novembro, 24, São Tomé 
CARTA dos moradores de São Tomé ao rei [D. João V] sobre o bom desempenho do ouvidor-geral [e 
procurador] da Fazenda Real, Lucas Pereira de Araújo e Azevedo, solicitando a sua recondução no cargo 
para o bom governo da ilha e aumento da produção de canela. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 39. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 464. 
 

465. 1714, Janeiro, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador-geral do Brasil, [Pedro de 
Vasconcelos e Sousa], informando que enviara preso para o forte de Santo António Além do Carmo [Bahia], e 
depois para [Portugal], o ex-governador de São Tomé, José Correia de Castro. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 42. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 465. 
 

466. 1714, Fevereiro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento dos oficiais da Câmara de São 
Tomé, solicitando dez anos de isenção de dízimos e outros direitos para os moradores que erguessem ou 
reedificassem engenhos de açúcar devolutos, e para os que já o tivessem feito desde 1708, à semelhança da 
mercê de 1606.  
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 43. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 466. 
 

467. [ant. 1714, Março, 25] 
REQUERIMENTO do governador nomeado para a ilha de São Tomé, Bartolomeu da Costa Ponte, ao rei [D. 
João V] solicitando ajuda de custo, desde o dia de embarque para aquela ilha. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 44. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 467. 
 

468. 1715, Janeiro, 21, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento de Teresa de Jesus, filha do ex-
governador de São Tomé, Vicente Dinis Pinheiro, falecido no exercício do cargo, solicitando devassa à morte 
do pai, para que fossem punidos os que o envenenaram, pedindo também a arrecadação dos bens dele. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 46. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 468. 
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469. [ant. 1715, Março, 30] 
REQUERIMENTO do capitão [e mestre do navio Santo José e Santo António], Francisco da Silva, ao rei [D. 
João V] solicitando as ordens necessárias para que o patrão-mor fizesse a lotação do sal que levaria naquele 
navio para São Tomé [e para Pernambuco]. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 47. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 469. 
 

470. 1715, Outubro, 19, São Tomé 
CARTA [dos moradores de São Tomé] ao rei [D. João V] queixando-se das insolências do deão Manuel do 
Rosário Pinto, que contava com o apoio do governador Bartolomeu da Costa Ponte, solicitando que o deão 
fosse colocado noutro lugar; a favor do seu pedido, lembram que tinham resgatado à sua custa a fortaleza aos 
franceses. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 48. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 470. 
 

471. 1716, Fevereiro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento da Câmara e do povo da ilha de 
São Tomé, solicitando a suspensão da diligência de devassa à invasão da ilha, pelos franceses em 1709, 
conforme se concedera aos moradores de Cabo Verde.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 186v-187; anexo: 
requerimentos, parecer, parecer (minuta) e aviso. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 50, 49 e 62. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 471. 
 

472. 1716, Março, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do sargento-mor da praça de 
São Tomé, Paulo Carneiro de Azevedo, solicitando a serventia do ofício de almoxarife e feitor da Fazenda 
Real, por três anos.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 35v-36; anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 52. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 472. 
 

473. 1716, Março, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do sargento-mor da praça de 
São Tomé, Paulo Carneiro de Azevedo, solicitando a confirmação da patente do dito posto.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 37v. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 53. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 473. 
 

474. 1716, Março, 18, São Tomé 
CARTA do governador de São Tomé, Bartolomeu da Costa Ponte, ao rei [D. João V] sobre o ouvidor-geral, 
Lucas Pereira de Araújo e Azevedo, intentar contra ele e contra a Fazenda Real, dando como exemplo a 
compra de um navio e da carga de escravos ao capitão francês João Dansaint, avençando os escravos abaixo 
do valor fixado, e a compra de um navio inglês que enviou ao Rio de Janeiro, em associação com o tenente-
geral Manuel Carneiro de Azevedo, o sargento-mor Lourenço de Sousa Rego e o capitão António de Almeida 
Barbuda; tendo forçado os moradores a retirar-se da cidade para sindicar a tomada da ilha, sem informar o 
suplicante.  
Anexo: certidões e carta. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 54 e 51. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 474. 
 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE S. TOMÉ E PRÍNCIPE 

AHU_CU_070 

 

PÁG. - 82 / 167 
 

475. 1716, Março, 27, São Tomé 
CARTA [da Câmara de São Tomé] ao rei [D. João V] alertando para o mal-estar existente entre o ouvidor-
geral, Lucas Pereira de Araújo e Azevedo, e o governador, Bartolomeu da Costa Ponte, avisando que quem 
mais mandava era o deão Manuel do Rosário Pinto; informando que o ouvidor-geral, não conseguindo manter 
a paz na ilha, quisera largar o cargo mas aceitara o rogo dos moradores e da Câmara e ficara, porém ao 
deslocar-se à ilha do Príncipe deixara a substituí-lo José de Crasto Rosa, que o governador demitiu 
imediatamente. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 55. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 475. 
 

476. 1716, Abril, 25, São Tomé 
CARTA do procurador da Câmara de São Tomé, Paulo de Abreu Mendes, ao rei [D. João V] relatando as 
queixas do ouvidor-geral da ilha, Lucas Pereira de Araújo e Azevedo. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 56. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 476. 
 

477. [post. 1716, Maio, 1] 
REQUERIMENTO do juiz ordinário, Miguel Fernandes da Costa, do procurador da Câmara de São Tomé, 
Jerónimo de Andrade e Sousa, e dos moradores de São Tomé, ao rei [D. João V] solicitando castigo para o 
governador Bartolomeu da Costa Ponte e o deão Manuel do Rosário Pinto; apresentando uma extensa 
relação de queixas que iam desde prisões, roubos e intimidações, à substituição de oficiais de Justiça e da 
Fazenda, obstrução à actuação do ouvidor-geral, Lucas Pereira de Araújo e Azevedo, até à destituição do 
Senado da Câmara, motivos que levaram muitos a ir para a ilha do Príncipe ou para o Brasil. 
Obs.: doc. incompl. e numerado; datação a partir do conteúdo do documento; anexo: relações e requerimento.  
AHU-São Tomé, cx. 59, doc. 11 e 19. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 477. 
 

478. 1716, Maio, 7, Ilha do Príncipe 
CARTA do ouvidor-geral de São Tomé, Lucas Pereira de Araújo e Azevedo, ao rei [D. João V] sobre o 
governador Bartolomeu da Costa Ponte o ter proibido de administrar justiça civil e criminal; declarando que, 
indo tomar as contas ao feitor da Fazenda Real da ilha do Príncipe, o governador suspendera José de Crasto 
Rosa, o ouvidor que ele suplicante nomeara, e substituíra-o por Francisco Lopes Cruz, após o que suspendeu 
os juízes e vereadores da Câmara por se terem oposto a isto e prendeu os oficiais da Justiça e da Fazenda. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 57. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 478. 
 

479. 1716, Junho, 9, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre [as cartas do ouvidor-geral de São Tomé, Lucas Pereira de Araújo 
e Azevedo, e dos oficiais da Câmara, acerca do Bispo D. frei João de Sahagun ter obrigado o ouvidor-geral a 
soltar dois presos que eram seus escravos, e o governo da ilha se ter negado a ajudar o ouvidor a prendê-los, 
tendo o Bispo gabado-se de o ouvidor não ter jurisdição para entrar na sua roça e fazer prisões]; o conselho 
propunha o rápido envio dos bispos para os seus Bispados, recorrendo, se necessário, à Cúria Romana. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 188; anexo: carta e 
certidão.  
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 60 e 41. 
AHU_CU_070, Cx. 4, D. 479.  
 

480. 1716, Outubro, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do sargento-mor da praça de 
São Tomé, Paulo Carneiro de Azevedo, solicitando uma apostilha na confirmação da carta patente referente 
ao pagamento do seu soldo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 76-77; anexo: certidão e carta patente. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 58. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 480. 
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481. 1716, Outubro, 8, São Tomé 
CARTA do governador de São Tomé, Bartolomeu da Costa Ponte, ao rei [D. João V] sobre os procedimentos 
do ouvidor-geral, Lucas Pereira de Araújo e Azevedo, e dos moradores da ilha, que o afrontaram pelas dívidas 
que a Fazenda Real tinha para com eles e porque ele queria pagar primeiro aos filhos da folha; referindo que 
nomeara outro ouvidor porque o anterior fugira; solicitando armas, pólvora e armas. 
Anexo: instrumento em pública forma. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 59. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 481. 
 

482. [ant. 1716, Outubro, 13] 
REQUERIMENTO [do ex-governador de São Tomé], José Correia de Castro, ao rei [D. João V] solicitando 
uma certidão em que constasse a data exacta em que Vicente Dinis Pinheiro o substituiu naquele cargo. 
Obs: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 61. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 482. 
 

483. 1716, Novembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o governo da ilha 
de São Tomé, em virtude do fim próximo da nomeação de Bartolomeu da Costa Ponte, sendo candidatos 
António Furtado de Mendonça, José Correia de Castro e Cristóvão de Gouveia Miranda. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 180-181v; anexo: parecer e pareceres (minutas). 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 64 e 63. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 483. 
 

484. [1716, Lisboa] 
REQUERIMENTO do procurador do ouvidor [-geral de São Tomé, Lucas Pereira de Araújo e Azevedo], ao rei 
[D. João V] referindo as queixas dos moradores contra os procedimentos do governador [Bartolomeu da Costa 
Ponte] e do deão [Manuel do Rosário Pinto], solicitando que o ouvidor-geral permanecesse no cargo apesar 
das tentativas do governador para que fosse punido. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 59, doc. 20. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 484. 
 

485. 1717, Março, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a proposta do conde da ilha do Príncipe, [António 
Carneiro de Sousa], para a nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor daquela ilha, [sugerindo em 
primeiro lugar António Franco Português, em segundo, Francisco da Costa e, em terceiro, Santos da Rocha]. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 206; anexo: bilhete e carta. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 65. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 485. 
 

486. 1717, Abril, 14, [Lisboa] 
ESCRITO [do secretário do Conselho Ultramarino], João Teles da Silva, ao [secretário de estado das Mercês 
e Expediente], Bartolomeu de Sousa Mexia, sobre a prisão do piloto [António Jorge], contratado para o navio 
[Três Reis Magos, do capitão José Carvalho Lisboa] que estava para levar o governador e o ouvidor à ilha de 
São Tomé. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 65. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 486. 
 

487. 1717, Novembro, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do provedor-mor da Fazenda do Estado 
do Brasil, desembargador Manuel da Costa Bonicho, acerca do pedido de passagem e mantimento que o 
governador de São Tomé, António Furtado de Mendonça, fizera a fim de seguir para aquela ilha, e de como o 
vice-rei o autorizara apesar de o dever recusar, porque o governador recebera ajuda de custo.  
Anexo: requerimento (traslado). 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 65. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 487. 
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488. 1717, Dezembro, 16, São Tomé 
CARTA do feitor da Fazenda Real de São Tomé, Paulo Carneiro de Azevedo, ao rei [D. João V] sobre a sua 
chegada à ilha e de como o provedor não tinha outro regimento senão o da Feitoria, pelo que solicitava novo 
regimento. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 65. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 488. 
 

489. [ant. 1718, Janeiro, 17] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral de São Tomé, desembargador Luís de Valenzuela Ortiz, ao rei [D. João V] 
solicitando aumento de ordenado idêntico ao dos ouvidores de Pernambuco e do Rio de Janeiro, devido à 
carestia dos mantimentos nas terras do Ultramar.  
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 66. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 489. 
 

490. [post. 1718, Fevereiro] 
ASSENTO (cópia) do registo das mercês de D. João V nomeando José de Oliveira como capitão de Infantaria 
no terço em que era mestre de campo Manuel de Almeida que guarnecia a colónia do Sacramento no Rio de 
Janeiro, pelos serviços prestados, entre 1690 e 1718, como praça de soldado, cabo de esquadra, sargento e 
alferes, nas armadas, nas frotas do Brasil e nas naus da Índia, tendo entrado em muitos combates contra os 
franceses. 
Obs.: m. est.; doc. incompl. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 32. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 490. 
 

491. 1718, Maio, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre outra, [de 28 de Julho de 1717], acerca do 
requerimento [do ex-governador de São Tomé], José Correia de Castro, solicitando que fosse aceite o traslado 
dos seus papéis de serviço, para poder requerer a satisfação dos seus serviços, apesar da dúvida colocada 
pelo procurador fiscal das mercês, que insistia que não se podiam admitir traslados, excepto em caso de 
comprovada perda dos originais, o que não sucedera.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 145v-146v e 202; anexo: consulta, informação de 
serviço, auto dos papéis de serviço e requerimento.  
AHU-Angola, cx. 20, doc. 40.  
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 491. 
 

492. 1718, Outubro, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do nomeado para o cargo de 
ouvidor-geral de São Tomé, André Fernandes da Rocha e Cunha, solicitando ajuda de custo para roupas e 
livros, porque fora roubado ficando sem cabedais para preparar a viagem. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 216. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 67. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 492. 
 

493. 1719, Fevereiro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do nomeado para ouvidor-geral 
de São Tomé, André Fernandes da Rocha e Cunha, solicitando aumento de ordenado como o que fora dado 
aos ouvidores do Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia, em virtude dos poucos rendimentos e à carestia de 
géneros naquela ilha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 237v-238; anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 69. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 493. 
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494. 1719, Março, 31, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a queixa do eremita dos religiosos 
descalços de Santo Agostinho, frei Manuel de São João Baptista, contra o deão da Sé de São Tomé por lhe 
retirar o lugar de governador do Bispado, para o qual o nomeara o Bispo D. frei João Sahagun. 
Obs.: doc. incompl.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 199v-200; 
anexo: parecer. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 70. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 494. 
 

495. 1719, Maio, 9, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre outra da Junta das Missões acerca do 
requerimento do eremita dos religiosos descalços de Santo Agostinho e comissário-geral dos missionários de 
São Tomé e Ano Bom, frei Manuel de São João Baptista, solicitando viático, ajuda de custo, côngrua paga na 
Bahia, alguns ornamentos e imagens para o altar, porque o hospício fora queimado no ataque dos franceses e 
perderam-se as imagens e ornamentos da igreja. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 253v-254. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 71. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 495. 
 

496. [1719, Dezembro, 9], Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre outra, acerca das representações dos homens 
de negócios, solicitando represálias e guerra contra os holandeses, em virtude destes atacarem os navios 
portugueses na Costa da Mina, prejudicando o comércio do Brasil, o reino e a Fazenda Real. 
Obs.: datação aferida em AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 347-347v. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 68. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 496. 
 

497. [ant. 1720, Fevereiro, 7] 
REQUERIMENTO do capitão do navio Santa Ana, Vitoriano Dias Jordão, ao rei [D. João V] solicitando 
provisão para não ser obrigado a ir a São Tomé quando fosse fazer negócio à Costa da Mina, seguindo depois 
para os portos do Brasil. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 73. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 497. 
 

498. [ant. 1720, Fevereiro, 15] 
REQUERIMENTO do capitão do navio Nossa Senhora das Neves e Almas, Mateus Lucas, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para não ser obrigado a ir a São Tomé quando fosse fazer negócio à Costa da Mina, 
seguindo depois para os portos do Brasil. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 74. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 498. 
 

499. 1720, Fevereiro, 16, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre as irregularidades de irem navios à Costa da 
Mina e outras costas de África comerciar escravos em troca de armas de fogo e pólvora 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 75. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 499. 
 

500. [ant. 1720, Abril, 9] 
REQUERIMENTO do nomeado para o cargo de governador e capitão-general de São Tomé, fidalgo da Casa 
Real, José Pinheiro da Câmara, ao rei [D. João V] solicitando as provisões e alvarás passadas aos seus 
antecessores. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 76. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 500. 
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501. [ant. 1720, Abril, 29, São Tomé] 
REQUERIMENTO do capitão e piloto de navios, José de Castro Rosa, morador em São Tomé, ao rei [D. João 
V] solicitando que o governador António Furtado de Mendonça, ou outro, não o impedisse de comerciar na 
Costa da Mina e Brasil, com navios portugueses, meio por onde ganhava a vida e beneficiava a Fazenda 
Real. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 77. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 501. 
 

502. [ant. 1720, Agosto, 23] 
REQUERIMENTO de Adrião Moreira da Costa ao rei [D. João V] solicitando licença para ir despachar à ilha de 
Madagáscar o navio Nossa Senhora do Paraíso, Santo António e São Francisco Xavier, de que era capitão 
António Gonçalves Branco, para carregar escravos e levá-los aos portos do Brasil; referindo que naquela ilha 
havia mais segurança do que na Costa da Mina, onde os navios portugueses eram atacados por piratas; 
acrescentando que igual mercê já fora concedida antes aos moradores da Bahia e [em Lisboa] a António 
Pinto.  
Obs.: datação aferida em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 335-336. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 80. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 502. 
 

503. 1720, Setembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a necessidade de consultar o lugar de ouvidor-
geral de São Tomé, já que o nomeado André Fernandes da Rocha e Cunha falecera pouco depois de chegar 
à ilha e a sua substituição, por iniciativa do governador da ilha, António Furtado de Mendonça, gerara 
insatisfação nos moradores e podia criar problemas à administração da ilha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 204v-205. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 78. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 503. 
 

504. [post. 1720, Setembro, 20] 
PROVISÃO (cópia) de [D. João V] ordenando a José Pedro Carneiro de Azevedo, nomeado ouvidor-geral da 
ilha de São Tomé, devido ao falecimento de André Rodrigues da Rocha e Cunha, que fizesse cobrança das 
dívidas à Fazenda Real. 
Obs.: datação aferida em AHU_CU_070, Cx. 5, D. 503. 
AHU-São Tomé, cx. 59, doc. 13. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 504. 
 

505. [ant. 1720, Novembro, 27] 
REQUERIMENTO do mestre do navio Nossa Senhora da Madre de Deus, São José, Santa Catarina e Almas, 
António Coelho, ao rei [D. João V] solicitando provisão para não ser obrigado a ir a São Tomé quando fosse 
fazer negócio à Costa da Mina, seguindo depois para os portos do Brasil. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 79. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 505. 
 

506. 1721, Março, 23, Lisboa 
INFORMAÇÃO [do porteiro do Conselho Ultramarino], Valentim da Veiga Fonseca, sobre o navio Anjo de São 
Gabriel, de que era mestre Manuel Fernandes da Silva, ir para São Tomé com conhecimento do que levava 
daquele conselho. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 83. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 506. 
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507. 1721, Julho, 10, Lisboa 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre as cartas do [vice-rei] do Estado do 
Brasil, [Vasco Fernandes César de Meneses], e do tesoureiro-geral do mesmo Estado, Manuel Cardoso da 
Silva, acerca do requerimento do capitão de navios de escravos da Costa da Mina, José de Torres, ao 
Conselho da Fazenda, para levar caixas de açúcar para aquela costa; mencionando que o requerente, Jorge 
Lampim, Paulo dela Campa e um companheiro deste tinham um acordo com os holandeses para lhes levar 
açúcar, tabaco, ouro e outros géneros, a São Jorge da Mina, em troca de escravos, panos e ferro livres de 
direitos, o que prejudicava o comércio e a Fazenda Real.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DA BAHIA, Cod. 253, fl. 239v-242. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 81. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 507. 
 

508. 1721, Julho, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do governador e capitão-general 
nomeado para a ilha de São Tomé, José Pinheiro da Câmara, solicitando ordens para que o regedor das 
Justiças sentenciasse todos os delinquentes merecedores de desterro, para que pudesse levar cinquenta para 
a ilha.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 21, fl. 445v-446. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 83. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 508. 
 

509. 1721, Agosto, 19, Lisboa 
CONSULTA (reformada) do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador e capitão-
general nomeado para a ilha de São Tomé, José Pinheiro da Câmara, solicitando um soldo correspondente 
aos lucros que não poderia ter no comércio com navios estrangeiros devido à nova lei que interditava esse 
comércio aos governadores, aos oficiais da Fazenda, da Guerra, [da Justiça, e ao ouvidor]; a carta juntava 
uma representação dos oficiais da ilha contra a referida lei. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 389; anexo: provisão (cópia), requerimentos e 
carta.  
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 83. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 509. 
 

510. 1721, Agosto, 25, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a resposta do vice-rei do Brasil, Vasco 
Fernandes César de Meneses à provisão enviada ao ex-governador daquele Estado, conde de Vimieiro, [D. 
Sancho de Faro], relativamente às presas que as galeras da Holanda faziam na Costa da Mina. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DA BAHIA, Cod. 253, fl. 246; anexo: carta. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 82. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 510. 
 

511. 1721, Setembro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do governador e capitão-general 
nomeado para a ilha de São Tomé, José Pinheiro da Câmara, solicitando empréstimo por conta dos soldos do 
seu cargo, de modo a fazer face aos gastos com a demora da viagem.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 407-407v. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 83. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 511. 
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512. 1721, Outubro, 10, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre os requerimentos do capitão do navio Nossa 
Senhora da Madre de Deus do Monte do Carmo, António da Costa, e do procurador do senhorio dos navios 
Nossa Senhora do Paraíso e Todos os Santos, Francisco de Oliveira da Mata; o primeiro solicitava ajuda de 
custo para os adiamentos da viagem que fora contratado fazer a São Tomé para levar o governador [José 
Pinheiro da Câmara], o ministro, os padres missionários e algumas munições; o segundo reclamava o 
pagamento das despesas que tinha com as delongas na partida para Angola, para levar o governador e o 
Bispo. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 415-416; anexo: escrito e declaração. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 83. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 512. 
 

513. 1721, Outubro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do governador e capitão-general 
nomeado para a ilha de São Tomé, José Pinheiro da Câmara, solicitando aumento de soldo e ajuda de custo. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 54, fl. 418v; anexo: bilhetes. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 83 e 84. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 513. 
 

514. [ca. 1721] 
MEMÓRIA sobre o modo de defender a ilha de São Tomé dos inimigos através da formação de um regimento 
de cavalaria obtido pela introdução de cavalos e éguas para criação, contribuindo os moradores para estas 
despesas com um subsídio, podendo fazer-se contratos ao estanco do tabaco e ao sabão fabricado na ilha. 
Obs.: datação pela marca d’água. 
AHU-São Tomé, cx. 59, doc. 18. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 514. 
 

515. 1722, Abril, 18, São Tomé 
CARTA do governador de São Tomé, José Pinheiro da Câmara, ao rei [D. João V] sobre ter chegado à ilha e 
recebido posse do governo que o Senado da Câmara tinha assumido na ausência do governador António 
Furtado de Mendonça; dando conta do mau estado da fortaleza, dos quartéis e dos armazéns, solicitando 
artilharia do reino ou do Brasil e sugerindo melhoramentos nas reconstruções a executar. 
Anexo: relações. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 87. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 515. 
 

516. [ant. 1722, Junho, 17] 
REQUERIMENTO de Paulo Carvalho de Azevedo ao rei [D. João V] solicitando o posto de coronel, com o 
pagamento dado aos oficiais das ordenanças de África, em virtude de servir na ilha de São Tomé há 
dezassete anos como soldado, alferes, capitão de Infantaria, ajudante de tenente e sargento-maior, tendo sido 
nomeado coronel [de Infantaria] pelo governador [José Pinheiro da Câmara]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 89. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 516. 
 

517. 1722, Setembro, 1, [São Tomé] 
CARTA do Senado da Câmara de São Tomé ao rei [D. João V] sobre a entrega a 14 de Abril de 1722 do 
governo da ilha ao governador José Pinheiro da Câmara, função que assumiram desde a saída do governador 
António Furtado de Mendonça; referindo a sua satisfação perante a prudência e correcção do novo 
governador.  
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 90. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 517. 
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518. 1723, Janeiro, 13, São Tomé 
CARTA do governador de São Tomé, José Pinheiro da Câmara, ao rei [D. João V] informando que dera 
execução à provisão para mandar publicar, na ilha do Príncipe e na de São Tomé, duas cópias dos decretos 
[relativos à proibição do uso de armas]. 
Anexo: certidões. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 91 e 88. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 518. 
 

519. [ant. 1723, Fevereiro, 25, São Tomé] 
REQUERIMENTO de José Soares de Noronha, natural e morador em São Tomé, ao rei [D. João V] solicitando 
permissão para usufruir da autorização dada à sua futura sogra, D. Vitória de Azevedo e Cunha, para ir à 
Corte com a sua família, o que até então incluía apenas a filha, D. Isabel de Almeida e Cunha, com quem o 
suplicante estava contratado para casar.  
Anexo: certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 92. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 519. 
 

520. [ant. 1723, Março, 6] 
REQUERIMENTO de José Torres ao rei [D. João V] solicitando ordem para que o vice-rei [do Brasil], Vasco 
Fernandes César [de Menezes], mandasse meter no cofre da nau capitania uma determinada quantia 
pertencente à consignação que os homens de negócios nomearam para a despesa e sustento da fortaleza de 
Ajudá que foi remetido no cofre da Casa dos Contos da cidade [da Bahia], para assim pagar o que estava a 
dever à Fazenda Real por conta do que despendeu com a fortaleza. 
Anexo: despacho e escritos. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 20-A.  
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 520. 
 

521. [ant. 1723, Abril, 4] 
REQUERIMENTO do capitão do navio Nossa Senhora da Madre de Deus, São José, Santa Catarina e Almas, 
José Barreto, ao rei [D. João V] solicitando provisão para não ser obrigado a ir a São Tomé quando fosse 
fazer negócio à Costa da Mina, seguindo depois para os portos do Brasil. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 93. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 521. 
 

522. [ant. 1723, Abril, 20] 
REQUERIMENTO do ex-governador de São Tomé, António Furtado de Mendonça, ao rei [D. João V] 
solicitando ser solto sob fiança de fiéis carcereiros, porque se encontrava doente desde que fora envenenado 
por uma escrava, a mando dos moradores de São Tomé e da ilha do Príncipe, revoltados por ele tentar cobrar 
as verbas que tinham usurpado à Fazenda Real. 
Anexo: escrito e aviso. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 94. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 522. 
 

523. [ant. 1723, Abril, 22] 
REQUERIMENTO do nomeado para o ofício de ouvidor de São Tomé, João de Araújo Lima, ao rei [D. João V] 
solicitando ordenado e ajuda de custo idênticos aos concedidos ao seu antecessor [José Pedro]. 
Anexo: requerimento e certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 95. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 523. 
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524. 1723, Maio, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre as cartas do vice-rei do Estado do Brasil, Vasco 
Fernandes [César de Meneses], e [do capitão de mar e guerra] José de Torres; a correspondência do vice-rei 
revela a proposta de Torres para fundar uma fortaleza e uma feitoria no reino de Ajudá, de comum acordo com 
o rei local, e como fora devassado, pelo provedor-mor da Fazenda por ter negociado com estrangeiros; por 
outro lado, José de Torres enviou a planta da Feitoria, pediu verbas para a mesma e remuneração pelo seu 
serviço, explicou as vantagens de haver mais feitorias para aumentar o comércio e o respeito [de Portugal] e 
pediu ao vice-rei para ser ressarcido através da consignação que os homens de negócios tinham feito para o 
sustento da feitoria; se antes o Conselho não proceder contra José de Torres até avaliar o resultado da 
feitoria, nesta consulta o apoio é explícito. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DA BAHIA, Cod. 253, fl. 284-285; a fortaleza invocava Nossa Senhora do 
Livramento Cesária e a Feitoria Nossa Senhora de Monte do Carmo Cesária; anexo: cartas, requerimento, 
certidão e relações.  
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 95-A. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 524. 
 

525. [ant. 1723, Maio, 21] 
REQUERIMENTO do capitão da nau Nossa Senhora do Rosário e Santo António, Manuel de Farinha Franco, 
ao rei [D. João V] solicitando provisão para que não indo despachar e pagar à alfândega de São Tomé os 
direitos dos escravos que ia buscar à Costa da Mina para levar ao Brasil, pudesse pagá-los ao tesoureiro do 
Conselho Ultramarino. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 96. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 525. 
 

526. [ant. 1723, Junho, 2] 
REQUERIMENTO do capitão e mestre da Galera Triunfante Santa Rita, José Ferreira, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para não ser obrigado a ir a São Tomé quando fosse fazer negócio à Costa da Mina, 
seguindo depois para os portos do Brasil. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 97. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 526. 
 

527. 1723, Junho, 3, São Tomé 
CARTA de Manuel Pereira de Abreu ao rei [D. João V] sobre ter cumprido o decreto de 28 de Setembro de 
1719, arranjando as melhores madeiras para tabuados para enviar à Corte, explicando que não iam navios à 
ilha de São Tomé onde pudesse enviar a mercadoria; enumera as características e os tipos das madeiras.  
Anexo: carta. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 98. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 527. 
 

528. 1723, Junho, 5, Bahia 
CARTA do [vice-rei do Estado do Brasil], Vasco Fernandes César de Meneses, ao [governador do Rio de 
Janeiro], Aires de Saldanha de Albuquerque, informando que Francisco Pereira Mendes que dirigia a Feitoria 
de Ajudá avisara que um paquete inglês largara gente na Ilha da Trindade com o intuito de a povoar e que o 
mesmo navio tentara ir à Ilha Grande mas o capitão-de-mar-e-guerra, José de Semedo, dera-lhe caça e o 
paquete viera ao porto de Ajudá largar toda a sua fazenda de roupas e carregar escravos num barco da 
companhia. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 99. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 528. 
 

529. [ant. 1723, Julho, 7] 
REQUERIMENTO do capitão Marcos Gomes da Silva ao rei [D. João V] solicitando mais seis meses para 
mostrar a sua inocência, em virtude de ter sido acusado de ter tirado escravos da Costa da Mina acima da 
lotação do navio São Jorge e Almas, porque o seu livramento não ficara pronto no tempo do alvará de fiança 
que possuía. 
Anexo: requerimentos e cartas. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 102 e 112; cx. 4, doc. 117. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 529. 
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530. [ant. 1723, Agosto, 28] 
REQUERIMENTO do capitão da fragata Nossa Senhora da Arrábida, António Rodrigues Rocha, ao rei [D. 
João V] solicitando provisão para poder passar sem carga entre os portos do Brasil e que no da Bahia ou de 
Pernambuco pudesse sair com géneros da terra e ir à Costa da Mina para comprar escravos, isto depois de já 
ter ido à Mina buscar escravos para o fornecimento do Brasil. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 101. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 530. 
 

531. 1723, Setembro, 18, Lisboa 
INFORMAÇÃO de Manuel Bernardes, declarando que na secretaria do Conselho Ultramarino se podia dar 
despacho relativo ao sal que a galera Nossa Senhora da Arrábida e Santo António e Almas, de que era mestre 
Agostinho Gomes Lisboa, levava para a Costa da Mina. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 100. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 531. 
 

532. [1723, Novembro, 4], Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o requerimento do contratador do consulado de saída [da Casa da 
Índia], José Damásio, acerca do prejuízo que causaria à Fazenda Real a licença que pediam os contratadores 
do tabaco para irem à Costa da Mina carregar escravos [das companhias holandesas e inglesas], para levar 
ao Brasil. 
Obs.: data aferida em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 55, fl. 141-141v. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 103. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 532. 
 

533. [ant. 1723, Dezembro, 23] 
REQUERIMENTO do mestre da nau Nossa Senhora da Concórdia, António de Oliveira Ribeiro, ao rei [D. João 
V] solicitando dispensa dos direitos que se costumavam pagar em São Tomé, na viagem que faria à Costa da 
Mina e à Bahia. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 104. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 533. 
 

534. [ant. 1723, Dezembro, 23] 
REQUERIMENTO do capitão e mestre da fragata Nossa Senhora das Neves e São José, Mateus Lucas, ao 
rei [D. João V] solicitando provisão para que não indo despachar e pagar à alfândega de São Tomé os direitos 
dos escravos que ia buscar à Costa da Mina para levar ao Brasil, pudesse pagá-los ao tesoureiro do Conselho 
Ultramarino. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 105. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 534. 
 

535. [post. 1723, Dezembro, 23] 
PROJECTO de vários homens de negócios [José Barreiros, Francisco Xavier Braga, Manuel de Bastos Viana, 
António dos Santos Pinto, Francisco Xavier Ferraz de Oliveira, Manuel Nunes da Silva, José Valentim Viegas, 
Jerónimo da Silva Pereira, Estevão Martins Torres, Manuel de Faria Airão, António Ribeiro da Silva, Manuel 
Gomes de Campos, Manuel Gonçalves Reinão, Domingos da Silva e António Rodrigues Neves], ao rei [D. 
João V] para a realização de uma companhia para o resgate de escravos na Costa da Mina. 
Anexo: requerimento, propostas (condições), apontamentos, informação e regimento. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 106. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 535. 
 

536. [ant. 1724, Março, 3, São Tomé] 
REQUERIMENTO do provedor da Fazenda Real da ilha de São Tomé, João da Mata, ao rei [D. João V] 
solicitando a carta de confirmação do referido posto, no qual fora provido pelo governador José Pinheiro da 
Câmara. 
Anexo: provisão e certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 110. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 536. 
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537. [ant. 1724, Março, 7, São Tomé] 
REQUERIMENTO do nomeado para a ouvidoria de São Tomé, João Araújo de Lima, ao rei [D. João V] 
solicitando permissão para tomar posse e desempenhar o cargo de ouvidor a partir da ilha do Príncipe, logo 
que chegasse, já que seria pago desde o embarque e poderia ter de permanecer ali até conseguir condições 
para navegar para São Tomé, além de que aquela ilha pertencia à mesma jurisdição. 
Obs.: m. est.  
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 109. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 537. 
 

538. [ant. 1724, Março, 11, São Tomé] 
REQUERIMENTO do coronel de Infantaria da ordenança da ilha de São Tomé, Paulo Carvalho de Azevedo, 
ao rei [D. João V] solicitando carta de confirmação do referido posto, em que fora provido pelo governador 
[José Pinheiro da Câmara]. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 107. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 538. 
 

539. [ant. 1724, Março, 11, São Tomé] 
REQUERIMENTO do capitão do Forte de São Jerónimo da ilha do Príncipe, Paulo Machado de Sousa, ao rei 
[D. João V] solicitando a carta de confirmação do referido posto, no qual fora provido pelo governador de São 
Tomé [José Pinheiro da Câmara]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 115. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 539. 
 

540. [ant. 1724, Abril, 28] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor da ilha do Príncipe, Francisco Martins de Andrade, ao rei [D. João V] 
solicitando a reformulação das ordens dadas ao anterior ouvidor de São Tomé, já falecido, para que o novo 
ouvidor pudesse tirar-lhe a residência do dito cargo.  
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 114. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 540. 
 

541. [ant. 1724, Setembro, 2] 
REQUERIMENTO do religioso descalço de Santo Agostinho, missionário da ilha de São Tomé [e 
superintendente da canela], padre frei Manuel de São João Baptista, ao rei [D. João V] solicitando esmola 
para a sua irmã e as suas quatro sobrinhas, uma vez que não as podia ajudar por ser pobre, mas invocava 
todos os seus serviços em São Tomé em favor do seu pedido.  
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 116. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 541. 
 

542. [ant. 1724, Setembro, 8] 
REQUERIMENTO do eremita descalço de Santo Agostinho, missionário da ilha de São Tomé e 
superintendente da canela, padre frei Manuel de São João Baptista, ao rei [D. João V] solicitando que a canela 
produzida na ilha fosse paga pelo provedor da Bahia, uma vez que o almoxarifado da Fazenda Real da ilha 
não tinha dinheiro, devido à ausência de pagamentos de direitos e despachos dos navios. 
Obs.: m. est.; anexo: provisões (cópias). 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 113. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 542. 
 

543. 1724, Setembro, 9, Ilha do Príncipe 
CARTA [dos oficiais] da Câmara da Ilha do Príncipe ao rei [D. João V] sobre o ouvidor-geral, Lucas Pereira de 
Araújo e Azevedo, ter alterado a forma como se vendiam os escravos que pertencessem a qualquer homem 
que falecesse deixando filhos menores, prejudicando os órfãos a favor dos segundos maridos das viúvas. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 7. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 543. 
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544. [1724, Outubro, 9, Lisboa] 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a [carta do] procurador da Fazenda da ilha de São Tomé, [Manuel 
Ferreira de Abreu], acerca da conveniência do aumento da côngrua do Cabido, [conforme solicitara o Bispo, 
frei João de Sahagun]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 217; anexo: parecer (minuta). 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 72 e 117 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 544. 
 

545. [ant. 1724, Outubro, 11, São Tomé] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria da ordenança da ilha de São Tomé, Francisco Paulo de Sousa, ao 
rei [D. João V] solicitando a patente do dito posto, no qual fora provido pelo capitão-general [e governador 
José Pinheiro da Câmara]. 
Obs.: doc. cosido; anexo: carta patente. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 108. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 545. 
 

546. 1724, Outubro, 12, Lisboa  
PARECER do Conselho Ultramarino sobre [a carta do governador de São Tomé, José Pinheiro da Câmara, 
acerca do prejuízo de executar na ilha a lei que proibia o comércio a quem ocupava postos militares e ofícios 
da Fazenda e Justiça]; o conselho e o procurador da Coroa sugeriam restringir a proibição ao governador e ao 
ouvidor-geral porque os seus soldos tinham sido aumentados, dois conselheiros sugeriam incluir o provedor e 
o escrivão da Fazenda na interdição. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 217-217v. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 111. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 546. 
 

547. [post. 1724] 
REQUERIMENTO (cópia) do [capitão] José de Torres ao rei [D. João V] solicitando o posto de capitão-mor de 
Benguela com a patente de capitão-de-mar-e-guerra que tivera na Bahia, mais o hábito de Cristo e uma tença, 
em virtude dos muitos serviços que fizera à Coroa com dispêndio da sua própria fazenda; apresentando ainda 
um projecto de companhia na Bahia para o resgate de escravos na Costa da Mina. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 118. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 547. 
 

548. 1725, Janeiro, 24, Lisboa 
DECRETO do rei D. João V ordenando que o Conselho Ultramarino analisasse a consulta da Junta das 
Missões sobre o requerimento do vigário-geral dos agostinhos descalços, acerca de não poder obrigar os seus 
súbditos a irem para a missão de São Tomé. 
Obs.: ver consulta de 13 de Março de 1725, em AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 156v. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 1. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 548. 
 

549. [ant. 1725, Fevereiro, 9] 
REQUERIMENTO do capitão da curveta Santa Ana e São Joaquim, Cosme de Oliveira Guimarães, ao rei [D. 
João V] solicitando provisão para que indo carregar escravos à Costa da Mina para provimento do Brasil não 
tivesse de ir a São Tomé pagar os direitos e os pudesse pagar ao tesoureiro do Conselho Ultramarino. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 2. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 549. 
 

550. 1725, Março, 22, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Valentim da Veiga da Fonseca, declarando que o 
mestre do navio Nossa Senhora da Conceição e Santo António, José Coutinho, não levava nada da parte do 
Conselho Ultramarino para a Costa da Mina. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 5. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 550. 
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551. [ant. 1725, Março, 26] 
REQUERIMENTO do mestre da curveta Nossa Senhora do Rosário, Santo António e Almas, João da Costa, 
ao rei [D. João V] solicitando provisão para que indo carregar escravos à Costa da Mina, a troco de fazendas, 
para os levar ao Brasil, pudesse pagar os respectivos direitos em Lisboa. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 3. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 551. 
 

552. 1725, Abril, 24, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do [ex-governador de São 
Tomé], António Furtado de Mendonça, solicitando licença para ir tomar banhos nas alcaçarias, em virtude de 
ter vindo daquela ilha com muitos achaques e correndo risco de vida, sendo aquele o único meio para se 
curar, tal como atestava o médico Francisco da Fonseca Henriques.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 55, fl. 253; alcaçarias eram nascentes de água quente 
localizadas em Alfama, usadas para fins terapêuticos, ver RAMALHO, Elsa Cristina; LOURENÇO, Maria Clara 
– As águas de Alfama: memórias do passado da cidade de Lisboa. Disponível em 
http://repositorio.lneg.pt/bitstream/10400.9/445/1/33608.pdf; anexo: requerimento, certidão e bilhetes. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 4. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 552. 
 

553. 1725, Maio, 19, Lisboa  
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Valentim da Veiga Fonseca, atestando que o patacho 
Nossa Senhora do Rosário Santo António e Almas, de que era mestre João da Costa, que estava de partida 
para a Costa da Mina não levava nada daquele Conselho. 
Obs.: m. est. 
AHU-Guiné, cx. 5, doc. 41.  
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 553. 
 

554. 1725, Junho, 5, Bahia 
CARTA do vice-rei e capitão general de mar e terra do estado do Brasil, Vasco Fernandes César de Meneses, 
ao rei [D. João V] respondendo à provisão de 22 de Setembro de 1724, que ordenava para remeter meia dúzia 
de éguas e dois cavalos nos navios que saíssem da Bahia para o resgate de escravos à Costa da Mina, a fim 
de se criar uma companhia de cavalos para defender São Tomé das embarcações estrangeiras; informando 
que os navios em causa não tinham capacidade para levar os animais e que o seu transporte prejudicaria o 
comércio, sendo preferível fretar um navio para esse fim e pagar o frete pelo rendimento dos direitos daquela 
ilha. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 6. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 554. 
 

555. 1725, Junho, 23, Lisboa 
CARTA do executor do Conselho Ultramarino, António de Barros Câmara, ao rei [D. João V] sobre ter dado 
execução ao despacho do Conselho para notificar os fiadores obrigados a pagar em [Lisboa] os direitos dos 
escravos resgatados na Costa da Mina, em nome das pessoas que negociavam escravos, referindo os 
impedimentos que surgiram para a arrecadação dessas dívidas e como se deveria proceder para evitar o 
incumprimento dos fiadores. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 8. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 555. 
 

556. 1725, Junho, 26, São Tomé 
CARTA do ouvidor de São Tomé, João de Araújo Lima, ao rei [D. João V] sobre a residência que tirara a 
António Franco Português, pelo tempo que servira de capitão-mor da ilha do Príncipe, afirmando que o mesmo 
agira com zelo e rectidão. 
Obs.: m. est.; auto cosido e numerado do fl. 1 a 27; anexo: auto de residência. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 9. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 556. 
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557. 1725, Julho, 5, São Tomé 
CARTA do governador de São Tomé, José Pinheiro da Câmara, para o [secretário do Conselho Ultramarino], 
André Lopes de Lavre, remetendo os papéis originais de justificação e verificação dos sinais das patentes e 
certidões de serviço do ex-capitão-mor da ilha do Príncipe, António Franco Português, [todos confirmados por 
Manuel Pereira de Abreu que servia de ouvidor-geral].  
Obs.: m. est.; alguns doc. numerados; anexo: carta, relações, declaração, certidões, requerimento, patente de 
confirmação, carta patente, justificação (traslado), mandados e termo de verificação. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 10. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 557. 
 

558. [ant. 1725, Julho, 21] 
REQUERIMENTO do capitão no navio Jesus, Maria, José e Almas, António Rodrigues Rocha, ao rei [D. João 
V] solicitando provisão para que não indo a São Tomé despachar ou pagar naquela alfândega os direitos dos 
escravos que ia buscar à Costa da Mina, pudesse pagá-los ao tesoureiro do Conselho Ultramarino. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 101. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 558. 
 

559. 1725, Agosto, 13, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Valentim da Veiga da Fonseca, declarando que o 
mestre da galera Santa Rita e Almas, Bento Ramos Teles, não levava nada da parte do Conselho Ultramarino 
para a Costa da Mina. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 11. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 559. 
 

560. 1725, Agosto, 16, Lisboa 
INFORMAÇÃO de Manuel Bernardes, declarando que na secretaria do Conselho Ultramarino se podia dar 
despacho ao sal que o navio Jesus, Maria, José e Almas, de que era mestre capitão António [Rodrigues] 
Rocha, levava ao Rio de Janeiro. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 12. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 560. 
 

561. [ant. 1725, Novembro, 22] 
REQUERIMENTO do capitão do navio São João, Veríssimo de Freitas, ao rei [D. João V] solicitando provisão 
para ir resgatar escravos à Costa da Mina, obrigando-se a pagar os direitos na forma devida. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 14. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 561. 
 

562. 1725, Dezembro, 12, Ilha do Príncipe 
CARTA do provedor da Fazenda Real e Alfândega da ilha do Príncipe, Manuel Raposo de Brito, provido pelo 
governador de São Tomé, José Pinheiro da Câmara, ao rei [D. João V] sobre o desembargador João de 
Araújo Lima ter ido tomar as contas ao feitor Rodrigo Lopes Gago e ter achado um valor em falta relativo aos 
direitos dos escravos levados pelo [capitão] José Torres e que fora passado em letras para a Bahia, 
explicando que o feitor seguinte, Manuel de Araújo Rego, aceitou a dívida ao contrário do novo feitor, João da 
Silva Borges; o desembargador encontrou ainda uma dívida do provedor João da Mata e Silva, ficando por 
fiador deste um genro e por depositário do feitor Rodrigo Lopes Gago um filho [Francisco Xavier], receando 
que os bens destes não dessem para pagar a dívida. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 15. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 562. 
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563. [ca. 1725] 
CARTA ao rei [D. João V] sobre o estado das fazendas e rendimento do morgado instituído na ilha de São 
Tomé por Gaspar de Araújo e Sousa, em 1588, tendo instituído o morgado nas fazendas Camarão, Água Izé e 
Castelos São Miguel, São Tiago e Belém; dando conta dos rendimentos das que ainda resistiam e da renda 
que pagavam à Santa Casa da Misericórdia, ao Hospital e à Sé; explicando que as fazendas Água Izé e 
Castelos do Sul eram conservadas pelos seus escravos e no lugar das casas de pedra os rendeiros tinham 
construído casas de madeira que davam rendimento; explicando que a de Agua Izé era uma fazenda de 
açúcar, que possuía um engenho danificado e alguns dos cobres para o fabrico do açúcar, existindo lá muitos 
escravos e gado vacum. 
Obs.: doc. incompl.; datação aferida pela marca de água; possivelmente a carta é do provedor da Fazenda 
Real da ilha de São Tomé, João de Araújo Lima. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 31. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 563. 
 

564. [ant. 1726, Janeiro, 8] 
REQUERIMENTO do ex-governador de São Tomé, António Furtado de Mendonça, ao rei [D. João V] 
solicitando ordens para que o governador da ilha remetesse ao Conselho Ultramarino a residência que lhe fora 
tirada do tempo que governou a ilha, sem a alterar, passando traslados, autenticando e justificando tudo, 
porque o ouvidor que tirara a residência falecera sem a fechar e o suplicante continuava preso e a aguardá-la 
para se julgar o seu procedimento; explicando que sempre agira com correcção e que fora obrigado a fugir 
porque os moradores o quiseram matar quando tentara cumprir a ordem de Sua Majestade e executar a dívida 
que eles tinham com a Fazenda Real, tendo sido substituído pelo sargento-mor Paulo Carneiro de Azevedo. 
Obs.: ver consulta de 20 de Fevereiro de 1726, em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 55, fl. 308-
308v; anexo: aviso. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 17. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 564. 
 

565. [ant. 1726, Janeiro, 12] 
REQUERIMENTO de José Fernandes Braga ao rei [D. João V] solicitando certidão das condições com que 
Manuel Correia Bandeira arrematou, pelo Tribunal [do Conselho Ultramarino], o contrato do novo imposto dos 
escravos que eram levados da Costa da Mina para os portos da América. 
Obs.: ver consulta de 20 de Fevereiro de 1726, em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 55, fl. 308-
308v; anexo: requerimentos. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 18. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 565. 
 

566. [ant. 1726, Janeiro, 28] 
REQUERIMENTO do [padre] superior e procurador dos missionários dos capuchinhos italianos ao rei [D. João 
V] solicitando o envio de um mimo para o rei de [Oere], composto por aguardente, tabaco, um chapéu 
encarnado bordado, sedas e roupas, que os missionários entregariam junto com uma carta de Sua Majestade, 
em virtude daquele soba ter já reconhecido e admitido os religiosos no seu reino e expulsado outros povos 
delas, podendo assim expandir-se a religião católica. 
Obs.: ver consulta de 18 de Janeiro de 1726, em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 55, fl. 299; 
anexo: parecer (fragmento de minuta). 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 19 e 48. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 566. 
 

567. 1726, Abril, 9, Lisboa 
PORTARIA do Conselho Ultramarino, ordenando que se escrevesse ao padre superintendente da cultura da 
canela em São Tomé, [frei Manuel de São João Baptista] sobre as especificidades das diferentes espécies de 
casca, mandando que cumprisse o regimento e procurasse saber os anos em que se devia fazer o descasque 
às árvores e analisasse as características dos diferentes prazos para criar um regimento que garantisse a 
melhor qualidade e a maior uniformidade na casca, escrevendo-se aos governadores do Maranhão, Pará e 
Pernambuco para praticar de igual modo nos seus territórios. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 20. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 567. 
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568. 1726, Junho, 16, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a carta do vice-rei do estado do Brasil, 
Vasco Fernandes César de Meneses, de 13 de Março de 1726, acerca da carta do segundo director da 
Feitoria de Ajudá [Francisco Pereira Mendes] sobre a necessidade de evitar os insultos dos holandeses aos 
portugueses na Costa da Mina. 
Obs.: ver a carta referida em AHU_CU_005, Cx. 26, D. 2352; ver a consulta em AHU_CU_CONSULTAS DA 
BAHIA, Cod. 254, fl. 28-28v; anexo: consulta (cópia). 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 21. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 568. 
 

569. 1726, Julho, 9, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que se escrevesse ao governador de São Tomé, sobre a 
introdução de éguas e cavalos naquela ilha. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 20. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 569. 
 

570. 1726, Julho, 31, Lisboa 
CONSULTA (minuta) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a carta do religioso agostinho 
descalço, superintendente da cultura da canela nas ilhas de São Tomé e do Príncipe, e de uma fábrica de anil, 
padre frei Manuel de São João Baptista, acerca do mau estado da única igreja da ilha do Príncipe. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 221v; anexo: despacho. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 22. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 570. 
 

571. 1726, Agosto, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre se tornar a consultar o governo da ilha de São 
Tomé, vendo-se a petição de Manuel Simões, sendo ainda candidatos Serafim Teixeira [Sarmento de Sá] e 
João Baptista. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 222-222v; a resolução é apenas de 17 de Maio de 
1727; anexo: consulta (fragmento de minuta). 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 23 e 24. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 571. 
 

572. [ant. 1726, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO do capitão da curveta Diana, Domingos Lopes, ao rei [D. João V] solicitando provisão para 
ir às conquistas do Brasil, fazendo escala na Costa da Mina, e tendo arqueação para 530 [escravos]. 
Anexo: requerimento e escrito. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 25. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 572. 
 

573. 1726, Setembro, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do Bispo de São Tomé, D. frei João [de 
Sahagun, de 13 de Outubro de 1725], solicitando reparos, ornamentos, livros e prata para as igrejas daquele 
Bispado e para a catedral, assim como um maior número de beneficiados para a Sé e o aumento da côngrua 
dos mesmos, pedindo ainda a confirmação da provisão que concedera à padroeira da ilha, Nossa Senhora da 
Graça, duas praças livres em cada navio de resgate e a sua renúncia ao Bispado, [devido à sua idade e 
estado de saúde]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 22v-223; anexo: consulta 
(minuta), parecer, aviso e carta. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 26 e 13. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 573. 
 

574. [ant. 1726, Setembro, 10] 
REQUERIMENTO do provido como capitão da ordenança da ilha do Príncipe, João Gomes Rebelo, ao rei [D. 
João V] solicitando carta patente do dito posto, em duas vias, alegando que servia com boa satisfação. 
Obs.: doc. cosido; anexo: termo de juramento. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 28. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 574. 
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575. [ant. 1726, Novembro, 10] 
REQUERIMENTO do provido como provedor da Fazenda Real da ilha do Príncipe, Manuel Raposo de Brito, 
ao rei [D. João V] solicitando provisão para continuar a servir aquele posto, conforme servia desde a 
desistência de João da Mata e Silva, tendo sido provido pelo governador de São Tomé, [José Pinheiro da 
Câmara], alegando que servia com zelo, providência e boa satisfação. 
Obs.: doc. cosido; anexo: provisão e bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 29. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 575. 
 

576. [ant. 1726, Novembro, 27] 
REQUERIMENTO do provido como escrivão da Fazenda Real e Alfândega da ilha do Príncipe, incluindo o de 
escrivão da entrada e saída e almoxarifado daquela ilha, João Dias de Almeida, ao rei [D. João V] solicitando 
ordenados dobrados, como recebiam os oficiais da guerra e da fazenda em compensação pela proibição de 
comerciarem, imposta pelo alvará de 26 de Outubro de 1721, alegando o zelo e fidelidade que tinha na 
arrecadação da Fazenda Real e o excessivo trabalho, uma vez que em São Tomé o mesmo trabalho era feito 
por três pessoas distintas. 
Obs.: doc. cosido; anexo: despacho, mandado, certidões, lei (traslado), requerimento (traslado), assentos 
(traslados). 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 30. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 576. 
 

577. [ant. 1726, Dezembro, 5, São Tomé] 
REQUERIMENTO do capitão de uma companhia da ordenança da guarnição da ilha de São Tomé, Caetano 
Luís Coelho, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da patente que fora passada pelo governador [José 
Pinheiro da Câmara]. 
Obs.: doc. cosido; anexo: carta patente. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 20. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 577. 
 

578. [ca. 1726] 
CARTA do [capitão] do navio Santa Rita e Almas, José Ferreira, ao governador, sobre a viagem à Costa da 
Mina, tendo sido obrigado a render-se a uma galera da companhia de Holanda, perdendo todos os escravos e 
fazendas que levava a bordo; referindo que [a curveta Santa Ana e São Joaquim], capitaneada por Cosme de 
Oliveira Guimarães, também fora tomada; explicando que fora ao Castelo de São Jorge da Mina e conseguira 
passaporte para ir ao porto de Ajudá recolher a fazenda que lá deixara; afirmando que os holandeses 
tentaram negociar com o rei de Ajudá para arrasar a nossa feitoria e consentir uma fortaleza sua, mas ele não 
aceitara porque os portugueses eram os maiores comerciantes. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 16. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 578. 
 

579. [ant. 1727, Janeiro, 24, Ilha do Príncipe] 
REQUERIMENTO do [ex-provedor e ouvidor da ilha do Príncipe], João da Mata e Silva, ao rei [D. João V] 
solicitando licença de oito anos para satisfazer a dívida que tinha com a Fazenda Real daquela ilha e pela qual 
os seus bens tinham sido sequestrados pelo provedor da Fazenda Real, ficando por seu fiador um seu genro, 
para que pudesse vender as suas fazendas e escravos fora da ilha e angariar o suficiente para o pagamento 
devido. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 33. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 579. 
 

580. [ant. 1727, Janeiro, 27, Ilha do Príncipe] 
REQUERIMENTO de Francisco Xavier ao rei [D. João V] solicitando licença de doze anos para satisfazer a 
dívida que seu falecido pai, [feitor da Ilha do Príncipe], Rodrigo Lopes Gago, deixou à Fazenda Real, fazendo-
o em parcelas, pedindo que nesse período de tempo não se procedesse a sequestro ou execução. 
Obs.: contem carta do desembargador Lucas Pereira de Araújo e Azevedo dirigida ao secretário do Conselho 
Ultramarino, André Lopes de Lavre; anexo: certidões, requerimento e carta. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 34. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 580. 
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581. 1727, Março, 15, Bahia 
CARTA do [desembargador] Bernardo de Sousa Estrela ao rei [D. João V] sobre ter chegado à Bahia um barril 
de anil da ilha do Príncipe, e do exame que lhe mandou fazer por o achar preto, referindo as razões que os 
conhecedores da causa apontaram para o estado do anil. 
Anexo: termo de diligência e recibo. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 35. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 581. 
 

582. 1727, Abril, 18, São Tomé 
CARTA do governador de São Tomé, José Pinheiro da Câmara, ao rei [D. João V] respondendo à provisão de 
5 de Fevereiro de 1722, que lhe remetia a lei de proibição de armas, para que a mesma fosse executada em 
toda a jurisdição daquele governo, se castigassem os culpados conforme as penas indicadas e se publicasse 
e registasse a lei nos livros da secretaria do governo; informando que cumprira o que lhe fora ordenado. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 36. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 582. 
 

583. 1727, Maio, 12, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário de estado], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [conselheiro do Conselho 
Ultramarino], António Rodrigues da Costa, sobre a Mesa de Consciência e Ordens ter analisado a 
necessidade de ornamentos para a celebração dos ofícios divinos na igreja matriz da ilha do Príncipe, 
devendo o assunto ser consultado pelo Conselho Ultramarino porque a matéria cabia-lhe a si.  
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 36. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 583. 
 

584. [ant. 1727, Junho, 17, Lisboa] 
REQUERIMENTO do nomeado para governador da ilha de São Tomé, Serafim Teixeira Sarmento de Sá, ao 
rei [D. João V] solicitando ajuda de custo como a que fora concedida ao seu antecessor, José Pinheiro da 
Câmara, para poder seguir viagem para aquela ilha na frota de Pernambuco. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 54. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 584. 
 

585. 1727, Julho, 2, Lisboa 
PORTARIA do Conselho Ultramarino, ordenando que se escrevesse ao Bispo da ilha de São Tomé, para que 
mandasse um clérigo natural da terra para que fosse paroquiar os naturais de Ano Bom. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 40. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 585. 
 

586. [ant. 1727, Julho, 5] 
REQUERIMENTO do provido como governador de São Tomé, Serafim Teixeira Sarmento de Sá, ao rei [D. 
João V] solicitando que o secretário de estado fizesse aviso ao Conselho Ultramarino para que o suplicante 
recebesse ajuda de custo para preparar a viagem, tal como recebera o seu antecessor José Pinheiro da 
Câmara. 
Anexo: certidão, aviso e bilhetes. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 38. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 586. 
 

587. [ant. 1727, Julho, 5] 
REQUERIMENTO do capitão do patacho São João Baptista e Almas, José Ramalho Farto, ao rei [D. João V] 
solicitando fiança e provisão para poder fazer viagem à Costa da Mina para resgatar de negros e os levar ao 
Brasil, sem a obrigação de parar em São Tomé para pagar os direitos respectivos do negócio.  
Anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 45. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 587. 
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588. [ant. 1727, Julho, 7, Ilha do Príncipe] 
REQUERIMENTO de João Fernandes Lima, morador na ilha do Príncipe, ao rei [D. João V] solicitando ordem 
para que o governador de São Tomé o mandasse governar a ilha do Príncipe, assumindo o posto de capitão-
mor a que se opusera depois do falecimento de António Franco Português, e até que o conde da ilha e 
donatário, [Francisco Carneiro de Sousa], retomasse os títulos e o pudesse nomear ou Sua Majestade 
ordenasse o contrário.  
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 41. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 588. 
 

589. 1727, Julho, 9, Lisboa 
CERTIDÃO passada pelo [escrivão da receita e despesa do tesoureiro e executor do Conselho Ultramarino, 
Manuel do Couto Preto atestando que no livro das fianças do executor Luís António de Araújo, consta um 
termo assinado por João Fernandes Lima, obrigando-se a transportar na sua nau Madre de Deus, para a ilha 
do São Tomé, o novo governador dela, Serafim Teixeira Sarmento de Sá, com a sua família, fato e 
matalotagem, por 240 mil reis pagos na ilha do Príncipe pela Fazenda Real.  
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 54. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 589. 
 

590. [ant. 1727, Julho, 10] 
REQUERIMENTO do apresentado na conezia da Sé de São Tomé, padre Francisco Pinheiro Neto, ao rei [D. 
João V] solicitando provisão de mantimento, por duas vias, para poder cobrar a ordinária que lhe pertencia 
pela conezia.  
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 37. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 590. 
 

591. [ant. 1727, Julho, 10, São Tomé] 
REQUERIMENTO do presbítero do hábito de São Pedro, mestre-escola da Sé catedral da ilha de São Tomé e 
de todo o Bispado, vigário-geral e provisor, padre Manuel Luís Coelho, ao rei [D. João V] solicitando 
provimento no cargo de pregador da Sé, que vagara com a morte do religioso eremita descalço de Santo 
Agostinho, padre frei Manuel de São João Baptista, tendo o suplicante sido provido no dito cargo pelo 
governador de São Tomé e aprovado pelo Bispo logo após o falecimento do pregador, atendendo à 
necessidade de continuar a evangelizar aquele território. 
Obs.: doc. cosido; anexo: certidões, provisão, auto de juramento e requerimento.  
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 42. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 591. 
 

592. [ant. 1727, Julho, 15, São Tomé] 
REQUERIMENTO de Manuel de Castro de Macedo, morador na Ilha de São Tomé, ao rei [D. João V] 
solicitando confirmação da provisão de provedor da Fazenda Real por um ano, enquanto não chegasse o 
ministro enviado por Sua Majestade, alegando os vinte e cinco anos de serviço como soldado, cabo de 
esquadra, alferes, capitão de Infantaria da fortaleza de São Sebastião, ajudante de tenente, sargento maior, 
tenente-general, escrivão e de feitor da Fazenda Real, tesoureiro dos órfãos, de provedor e ouvidor da ilha, 
nomeado aquando do falecimento dos respectivos ministros, tendo enviado a primeira remessa de canela, 
pimenta e anil, servindo de juiz da coroa das justificações, resíduos e capelas, e de auditor da gente da 
guerra.  
Anexo: bilhete.  
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 43. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 592. 
 

593. [ant. 1727, Julho, 18] 
REQUERIMENTO do capitão da nau Santo António de Pádua, António Antunes de Araújo, ao rei [D. João V] 
solicitando fiança e provisão para poder fazer viagem à Costa da Mina para resgatar de negros e os levar ao 
Brasil, sem a obrigação de parar em São Tomé para pagar os direitos daquele negócio.  
Anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 44. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 593. 
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594. [ant. 1727, Julho, 23] 
REQUERIMENTO do coronel da ilha de São Tomé, Paulo Carneiro de Azevedo, ao rei [D. João V] solicitando 
provimento na ocupação de superintendente da fábrica de canela da ilha, que vagara com o falecimento do 
padre frei Manuel de São João Baptista, alegando os serviços prestados e o dispêndio da sua fazenda, 
querendo aumentar e melhorar a produção da canela entre os moradores, de forma a aumentar o rendimento 
para a Fazenda Real e a dispensar a canela de terceiros.  
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 39. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 594. 
 

595. [ant. 1727, Julho, 29, São Tomé] 
REQUERIMENTO de Manuel de Castro de Macedo, morador na ilha de São Tomé, ao rei [D. João V] 
solicitando segunda via da licença de dois anos que lhe fora concedida a ele e à sua esposa, D. Garcia Lopes, 
para poderem ir [a Portugal] para tratarem da sua saúde. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 43. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 595. 
 

596. [ant. 1727, Setembro, 27] 
REQUERIMENTO do mestre do patacho Nossa Senhora da Penha de França e São José, João Alves Ferrel, 
ao rei [D. João V] solicitando fiança e provisão para poder fazer viagem à Costa da Mina para resgatar de 
negros e os levar ao Brasil, sem a obrigação de parar em São Tomé para pagar os direitos daquele negócio.  
Anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 46. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 596. 
 

597. 1727, Novembro, 4, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], José Pinheiro da Câmara, ao rei [D. João V] sobre ter casado 
por procuração com D. Francisca Josefa de Sousa, viúva do falecido capitão-mor da ilha do Príncipe, 
Francisco Martins de Andrade, aquando da chegada do seu sucessor, [Serafim Teixeira Sarmento de Sá], 
afirmando que ela era branca, de geração limpa, natural da ilha Terceira, não tinha filhos e tinha dote capaz de 
suprir as faltas de cabedal dele; explicando que iria à ilha do Príncipe buscá-la e à sua fazenda e sua família 
de criados e criadas, pedindo licença para regressar [a Portugal] com todos eles.  
Anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 47 e 54. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 597. 
 

598. 1727, Dezembro, 16, Ilha do Príncipe 
CARTA do capitão-mor da Ilha do Príncipe, Manuel Raposo de Brito, ao rei [D. João V] sobre as diligências 
que vinha fazendo para cobrar as dívidas à Fazenda Real, bem como das remessas que já enviara de 
cobranças feitas à Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco e diligências sem sucesso, referindo os casos do ex-
feitor Rodrigo Lopes Gago, do [capitão] José de Torres e do [ex-provedor] João da Mata [e Silva]. 
Anexo: relações.  
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 48 e 54. 
AHU_CU_070, Cx. 5, D. 598. 
 

599. [ant. 1728, Março, 17] 
REQUERIMENTO de Antónia Rodrigues Pedroso, viúva do falecido feitor da Fazenda Real da Alfândega da 
ilha do Príncipe, Manuel de Araújo Rego, ao rei [D. João V] solicitando decreto que mandasse examinar o 
procedimento do provedor de São Tomé, Manuel Pereira de Abreu, que executara a suplicante pelas dívidas 
de Rodrigo Lopes Gago, feitor que antecedeu o seu marido e de quem este recebeu as contas e três letras por 
cobrar [do capitão José de Torres], pedindo que no caso das letras já terem sido pagas, os bens sequestrados 
à suplicante fossem restituídos e se estranhasse o procedimento do provedor. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fl. 218v-219; anexo: embargo 
(traslado) e portaria. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 50, 27 e 49. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 599. 
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600. [ant. 1728, Março, 20] 
REQUERIMENTO do apresentado numa conezia da Sé da ilha de São Tomé, padre André Vaqueiro de 
Ceuta, ao rei [D. João V] solicitando alvará de mantimento para poder receber o ordenado a que tinha direito. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 51. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 600. 
 

601. [ant. 1728, Abril, 13] 
REQUERIMENTO do nomeado para ouvidor-geral de São Tomé, João Coelho de Sousa, ao rei [D. João V] 
solicitando para pagar apenas metade dos direitos novos do primeiro triénio do cargo, tomando-se-lhe fiança 
do resto do primeiro triénio e dos dois pagamentos do segundo, alegando que a Fazenda Real ficava segura e 
ele capacitado para seguir viagem, facto que seria impossível em contrário, por não ter dinheiro pronto e 
ninguém querer assumir o risco de lhe dar fiança. 
Obs.: m. est.; anexo: informação e requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 52. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 601. 
 

602. 1728, Abril, 29, Lisboa 
PORTARIA do Conselho Ultramarino, ordenando que se escrevesse ao governador da ilha de São Tomé 
acerca dos cuidados a ter com a planta da canela produzida naquela ilha e na do Príncipe. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fl. 195v. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 49. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 602. 
 

603. 1728, Agosto, 30, São Tomé 
CARTA do Bispo de São Tomé, D. frei João [Sahagun], ao rei [D. João V] sobre a presença de religiosos na 
ilha de Ano Bom desde a vinculação dela como morgado de Luís de Almeida, sobrinho do povoador Baltasar 
de Almeida, tendo o actual possuidor da ilha, Martinho da Cunha de Eça, mandado para lá dois religiosos 
agostinhos descalços que nunca chegaram; referindo que em 1724, quando um patacho inglês da companhia 
do Cabo Corso dissera que ia para aquela ilha, o signatário mandara para lá o missionário capuchinho frei 
Bernardo Siciliano, que regressara ao fim de um ano, ficando a ilha sem sacerdote; mencionando que para 
enviar um clérigo natural de São Tomé para lá, como lhe ordenava Sua Majestade, precisava de embarcação 
e ordenado para dar aos dois sacerdotes, sendo mais exequível enviar dois sacerdotes da Bahia, brancos e 
maduros, ou missionários, por terem mais caridade e experiência.  
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 53. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 603. 
 

604. [ant. 1728, Setembro, 27, São Tomé] 
REQUERIMENTO de Jerónimo de Sousa Lopes, morador da ilha de São Tomé, ao rei [D. João V] solicitando 
licença para ir ao Brasil, com a sua mulher, família e casa, para tratar da sua saúde, alegando que não tinha 
impedimentos, uma vez que fora para São Tomé de livre vontade, sem crime ou degredo. 
Obs.: doc. cosido; anexo: requerimento, certidões e bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 55. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 604. 
 

605. 1728, Outubro, 6, Lisboa 
PORTARIA do Conselho Ultramarino, ordenando que se escrevesse ao provedor da Fazenda Real da ilha de 
São Tomé, para que desse cumprimento e execução à sentença crime contra o réu Vicente Rodrigues da 
Costa. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 49. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 605. 
 

606. [ca. 1728] 
INFORMAÇÃO do Conselho Ultramarino sobre as ajudas de custo concedidas ao ouvidor-geral de São Tomé, 
João Coelho de Sousa e ao governador daquela ilha, Serafim Teixeira Sarmento de Sá. 
Anexo: lembrete. 
AHU-São Tomé, cx. 59, doc. 141. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 606. 
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607. 1729, Fevereiro, 8, Lisboa 
INFORMAÇÃO de Nicolau de Sequeira, declarando que o mestre do bergantim Santa Ana, João dos Reis, 
que ia para as ilhas de São Tomé e do Príncipe não levava nada da parte do Conselho Ultramarino. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 56. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 607. 
 

608. 1729, Março, 22, Lisboa 
INFORMAÇÃO do [tesoureiro do Conselho Ultramarino], Francisco Correia da Silva, declarando que o mestre 
do bergantim Santa Ana e Santo António, Francisco Paulo, assinara conhecimento do que levava do Conselho 
Ultramarino para São Tomé. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 56. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 608. 
 

609. 1729, Abril, 11, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do capitão-mor da cidade de São Tomé, Manuel Pires, 
acerca do rei Mogor. 
Anexo: parecer (minuta) e aviso. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 57. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 609. 
 

610. 1729, Julho, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o cargo de 
governador da ilha de São Tomé, sendo candidatos António da Fonseca Freire, António de Brito da Silva e 
António de Barros Bezerra. 
Obs.: m. est.; foi nomeado Lopo de Sousa Coutinho; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 22, fl. 344-
345; anexo: parecer e parecer (minuta). 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 58 e 57. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 610. 
 

611. 1729, Novembro, 20, Ilha do Príncipe 
CARTA do capitão-mor da ilha do Príncipe, João Fernandes Lima, ao rei [D. João V] sobre as informações que 
dera do reino de Oere e das cartas que o seu rei lhe pedira para remeter a Sua Majestade; referindo que já 
recebera a imagem do Santo Cristo para dar ao rei de Oere e que a pia baptismal que vinha para a igreja 
matriz desta ilha fora mandada desembarcar pelo provedor da Fazenda da Bahia, desconhecendo o motivo e 
reforçando a falta da mesma para a edificação dos baptismos. 
Obs.: ver consulta de 13 de Janeiro de 1731 em AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 
478, fl. 234-234v; anexo: carta e certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 58-A e 87. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 611. 
 

612. [ant. 1729, Dezembro, 14] 
REQUERIMENTO do sargento-mor de Infantaria da praça e ilha de São Tomé, Caetano Luís Coelho, ao rei 
[D. João V] solicitando acrescentamento de soldo como o que fora concedido ao governador, ao ouvidor-geral, 
ao almoxarife e ao escrivão da Fazenda Real e ainda ao capitão-mor da Ilha do Príncipe, em virtude da 
proibição de comércio aos oficiais da fazenda e guerra. 
Obs.: doc. cosido; anexo: certidões. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 59. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 612. 
 

613. 1730, Janeiro, 12, São Tomé 
CARTA do governador da ilha de São Tomé, Serafim Teixeira Sarmento de Sá, ao rei [D. João V] sobre as 
ferramentas que haviam chegado à ilha do Príncipe, advertindo que eram as primeiras que chegavam, não 
constando mais nenhumas nos livros da Fazenda, conforme informação do respectivo provedor e feitor. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 61. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 613. 
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614. [ant. 1730, Fevereiro, 11, São Tomé] 
REQUERIMENTO do provido no posto de sargento-mor da ordenança da praça de São Tomé, Gonçalo de 
Couto e Morais, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da patente passada pelo governador da ilha, 
Serafim Teixeira Sarmento de Sá. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 64. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 614. 
 

615. [ant. 1730, Fevereiro, 17, Ilha do Príncipe] 
REQUERIMENTO dos moradores da ilha do Príncipe ao rei [D. João V] solicitando ordens para que o capitão-
mor daquela ilha, João Fernandes Lima, e o ouvidor dela não extrapolassem a sua jurisdição ou as regalias de 
doação do conde donatário, que haviam sido confirmadas por D. Pedro II em 1685, continuando a pertencer 
ao ouvidor-geral de São Tomé os apelos e os agravos que excedessem os trinta mil reis, tal como vingara até 
à 1728, com a chegada daquele capitão-mor. 
Obs.: possivelmente o ouvidor era João da Mata e Silva; ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. 
TOMÉ, Cod. 486, fl. 251; anexo: provisões e requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 63 e 82. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 615. 
 

616. [ant. 1730, Março, 1] 
REQUERIMENTO do nomeado para governador da ilha de São Tomé, Lopo de Sousa Coutinho, ao rei [D. 
João V] solicitando a respectiva carta patente na forma como se passara ao seu antecessor, Serafim Teixeira 
[Sarmento de Sá], apesar das dúvidas levantadas pelo secretário do Conselho Ultramarino. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 57. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 616. 
 

617. [ant. 1730, Março, 11, São Tomé] 
REQUERIMENTO do provido no posto de capitão ajudante de tenente general de São Tomé, Jerónimo 
Ferreira, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da patente passada pelo então governador, José Pinheiro 
da Câmara. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 65. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 617. 
 

618. [ant. 1730, Março, 11, São Tomé] 
REQUERIMENTO de Manuel Afonso Monteiro ao rei [D. João V] solicitando provisão para se tomar 
conhecimento da apelação que fez em São Tomé, após ter sido sentenciado na causa que teve com Manuel 
Carneiro de Azevedo, apesar dela não ter sido apresentada no termo da lei, explicando que isso não se 
devera a omissão do suplicante, mas à demora provocada pela falta de embarcação. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 66. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 618. 
 

619. [ant. 1730, Março, 16, Lisboa] 
REQUERIMENTO de António Barbosa Ferraz, como representante de sua mulher Maria Inácia de Carvalho, 
moradores no paço do Lumiar, ao rei [D. João V] solicitando sub-rogação para vender os bens e a roça Santo 
António em São Tomé, que a sua mulher herdara de D. Luísa de Alva de Guavarra, viúva do tenente Manuel 
Borges de Carvalho, tio da suplicante e moradores na ilha, em virtude de ser mais útil vender a fazenda que D. 
Luísa deixara para morgado ou capela e com o seu produto comprar fazendas neste reino para vincular ao 
dito morgado ou capela, como se fez a D. Ana de Alva e à Misericórdia [de Lisboa]. 
Obs.: no mesmo suporte existe outro requerimento dos suplicantes. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 67. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 619. 
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620. 1730, Março, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do provido como governador de 
São Tomé, Lopo de Sousa Coutinho, solicitando ajuda de custo, paga em São Tomé, idêntica à que fora 
concedida ao seu antecessor Serafim Teixeira Sarmento de Sá. 
Anexo: requerimento, certidão, bilhetes e aviso. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 69 e 68. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 620. 
 

621. 1730, Março, 23, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que se escrevesse ao vice-rei do Brasil, [Vasco Fernandes 
César de Meneses], para que não deixasse o governador de São Tomé Lopo de Sousa Coutinho seguir 
viagem para a ilha antes do mês de Outubro, porque só nessa altura terminava [o triénio] do seu antecessor 
[Serafim Teixeira Sarmento de Sá]. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 76. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 621. 
 

622. [ant. 1730, Março, 28] 
REQUERIMENTO do nomeado para governador da ilha de São Tomé, Lopo de Sousa Coutinho, ao rei [D. 
João V] solicitando que se praticasse com ele o mesmo que se fizera com o seu antecessor, passando-lhe as 
provisões necessárias para os mantimentos dos trinta soldados da sua guarda, para o vencimento dos soldos 
do suplicante desde o dia do embarque até tomar o governo da ilha, bem como o fretamento que se 
costumavam dar aos navios que transportavam os governadores. 
Anexo: requerimentos, provisão, certidão e bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 75. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 622. 
 

623. [ant. 1730, Março, 29, Lisboa] 
REQUERIMENTO do ouvidor-geral de São Tomé, João Coelho de Sousa, ao rei [D. João V] solicitando as 
provisões necessárias para servir simultaneamente de provedor da Fazenda Real, vencer o ordenado 
respectivo desde o dia do embarque, tal como fora concedido aos seus antecessores. 
Anexo: informação. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 70. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 623. 
 

624. [ant. 1730, Julho, 7] 
REQUERIMENTO do desembargador Dionísio de Azevedo Alvelos ao rei [D. João V] solicitando hábito de 
Cristo e tença para o seu filho António Rodrigues Banha, em satisfação pelos serviços prestados pelo 
suplicante como ouvidor-geral da ilha de São Tomé, desembargador ordinário da Relação da Bahia e dos 
agravos, juiz dos Feitos da Coroa e da Fazenda, juiz conservador da Junta do Comércio e juiz executor do 
donativo para o dote de Inglaterra e a paz da Holanda. 
Obs.: doc. cosido e numerado do fl. 1 ao 28; anexo: auto dos papéis de serviço e informação de serviço. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 73 e 60. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 624. 
 

625. 1730, Agosto, 30, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], Serafim Teixeira Sarmento de Sá, ao rei [D. João V] sobre a 
dificuldade dos escravos cristãos dos moradores em alcançar a liberdade, facto que levava muitos ao 
desespero e ao suicídio; pedindo uma lei que permitisse que cada escravo que tivesse alguém que o quisesse 
alforriar, por esmola ou obrigação, e que desse o preço do escravo com mais a terça ou quarta parte do seu 
valor, fosse admitido, ou desse outro escravo em lugar do que seria alforriado; devendo as cartas de alforria 
serem passadas pelo provedor, ouvidor ou governador em nome de Sua Majestade, uma vez que os 
moradores ou os procuradores dos senhorios ausentes não o queriam fazer. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 74. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 625. 
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626. 1730, Novembro, 7, Lisboa 
PORTARIA do Conselho Ultramarino, ordenando que se escrevesse ao governador da ilha de São Tomé, para 
que explicasse as causas do impasse no estabelecimento da fábrica de anil, em virtude de se ter deferido o 
posto de coronel das ordenanças em Paulo de Carvalho de Azevedo na condição de estabelecer a dita 
fábrica, mas não se ter notícia dela; ordenando para remeter amostras da erva produzida e colhida nos 
tempos convenientes. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 76. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 626. 
 

627. 1731, Março, 28, Ilha do Príncipe 
CARTA dos moradores da ilha do Príncipe ao rei [D. João V] sobre Firmino José Franco Português, sobrinho 
do antigo capitão-mor da ilha, António Franco Português, ter sido preso por vários crimes, sentenciado com 
degredo em África e fugido da fortaleza da ilha, tendo intenção de requerer o cargo de capitão-mor, motivo 
que levava os moradores a pedir a Sua Majestade que não lho conceda por ele não ter as qualidades exigidas 
e os moradores sofrerem há muito com os capitães-mores. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 78. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 627. 
 

628. 1731, Maio, 2, [Lisboa] 
ESCRITO do [secretário do Conselho Ultramarino], Manuel Caetano Lopes de Lavre, a Lourenço Gomes de 
Araújo, sobre a consulta acerca do presente a enviar ao rei de Oere e a carta que se devia dirigir ao provedor 
da Fazenda Real de São Tomé a esse respeito.  
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 79. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 628. 
 

629. 1731, Maio, 24, [Lisboa] 
ESCRITO de Manuel João de Lopo ao [secretário do Conselho Ultramarino], Manuel Caetano Lopes de Lavre, 
remetendo as patentes de confirmação de Manuel Vaz e de José Sotério Maciel, que Sua Majestade não 
assinara por desejar saber se Domingos Rodrigues Serpa pedira baixa ou se fora [o governador] Serafim 
Teixeira [Sarmento de Sá] que lha mandara tirar, assim como era preciso saber o que fora pedido a António 
de Brito Correia acerca da residência que precisava de tirar após ter pedido baixa do posto de coronel. 
Obs.: m. est.; anexo: cartas patentes. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 79 e 80. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 629. 
 

630. 1731, Maio, 25, [Lisboa] 
ESCRITO (minuta) do [secretário de estado], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [secretário do Conselho 
Ultramarino], Manuel Caetano Lopes de Lavre, remetendo a nova minuta da lei sobre o comércio na Costa da 
Mina, atendendo à necessidade de acrescentar algumas cláusulas à lei [de 1 de Julho de 1730], solicitando 
ainda o envio da primeira minuta; [a lei estabelecia o degredo em Angola para os responsáveis dos navios que 
não levassem fazendas suficientes para os escravos, que excedessem a arqueação ou transportassem coisas 
proibidas, como ouro e tabaco fino, e ordenava especial cuidado nas vistorias e nas avaliações das cargas ao 
vice-rei do Brasil, aos governadores e ao capitão-mor da Paraíba, devendo devassar-se os transgressores].  
Obs.: m. est.; anexo: leis (minutas). 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 81, 71 e 72.  
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 630. 
 

631. 1731, Julho, 30, Lisboa  
PROVISÃO do rei D. João V ordenando que o provedor da Fazenda Real da ilha de São Tomé, [João Coelho 
de Sousa], se informasse da falta de ornamentos para a igreja matriz da ilha do Príncipe, conforme carta do 
provedor da respectiva ilha. 
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fl. 249-249v; anexo: provisão. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 83. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 631. 
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632. 1731, Agosto, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta dos oficiais da Câmara de São Tomé, de 
15 de Dezembro de 1730, acerca da morte do Bispo [D. frei João de Sahagun] e as informações sobre os 
candidatos ao lugar: os religiosos descalços de Santo Agostinho, frei João Baptista, frei Manuel do Bom 
Sucesso e frei Manuel de Santo Tomás, o provincial da província dos Algarves frei António da Purificação, o 
provincial da província de Portugal mestre frei Manuel de São Caetano, o religioso do Seminário do Varatojo 
frei António da Purificação, o religioso da Santíssima Trindade frei João da Madre de Deus e o pregador-geral 
e mestre frei Simão de Brito. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 68-68v; anexo: parecer e aviso. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 84 e 85. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 632. 
 

633. 1731, Setembro, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do cabido Sé vacante de São Tomé, de 
17 de Dezembro de 1730, acerca do falecimento do Bispo, D. frei João de Sahagun, e a falta de um pastor 
para aquela diocese; [a relação inclusa refere os nomes de frei Manuel de Santa Maria, de frei Leandro da 
Piedade, de frei José de Aracali e de frei André de São Francisco como religiosos capazes de assumir a mitra 
de São Tomé, afirmando que os nomeados pelo Conselho eram incapazes].  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 237v; anexo: parecer, carta e 
relação. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 85, 77 e 86. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 633. 
 

634. 1731, Outubro, 4, Ilha do Príncipe 
CARTA do tenente da fortaleza da ilha do Príncipe, Manuel Dias Pires, ao rei [D. João V] sobre Francisco José 
de Azevedo, servir indevidamente os cargos de sargento-mor da ordenança, provedor dos ausentes e juiz dos 
órfãos da ilha, apesar de ser criminoso e ter sido sentenciado pelo juiz ordinário, uma vez que tinha o apoio do 
cunhado, o capitão-mor da ilha [João Fernandes Lima], que lhe trouxera de São Tomé o provimento do cargo 
de provedor dos ausentes.  
Anexo: certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 90. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 634. 
 

635. [ant. 1731, Novembro, 13] 
CARTA do [governador da Ilha de São Tomé, Lopo de Sousa Coutinho], ao rei [D. João V] sobre o mau estado 
em que encontrou a ilha, não havendo cadeia fora das fortalezas, nem casa ou rendas para o Senado da 
Câmara, estando as pontes deterioradas e não havendo verbas para nada porque o comércio estava 
arruinado e não aportavam ali barcos vindos do Brasil, ficando a Fazenda Real sem meios até para pagar aos 
filhos da folha; informando que o novo ouvidor [João Coelho de Sousa], apesar de ter saído da Bahia antes 
dele ainda não chegara, mas que não fazia falta porque o ouvidor Paulo Machado de Sousa era muito 
despachado. 
Obs.: m. est.; doc. incompl. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 88. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 635. 
 

636. 1731, Novembro, 18, São Tomé 
CARTA do [governador da Ilha de São Tomé], Lopo de Sousa Coutinho, ao rei [D. João V] sobre as ordens 
que deu ao provedor da Fazenda Real para se pagar aos filhos da folha e oficiais que trabalhavam na 
fortaleza, referindo o estado das obras da fortaleza, da cisterna e dos quartéis, pedindo um capelão para a 
fortaleza para que os soldados não ficassem sem missa; afirmando que iria escrever ao vice-rei do Brasil 
[Vasco Fernandes César de Meneses] para lhe pedir espingardas e pólvora.  
Obs.: ver AHU_CU_CARTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 486, fl. 267 e AHU_CU_CONSULTAS DE 
CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 246. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 89. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 636. 
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637. 1731, Dezembro, 1, Bahia 
CARTA do [provedor da Fazenda Real do estado do Brasil], Pedro Velho de Laguar, ao rei [D. João V] 
remetendo um conhecimento passado pelo tesoureiro daquela provedoria acerca dos montantes, enviados na 
nau de guerra Nossa Senhora da Madre de Deus, relativos aos pagamentos de dívidas à Fazenda Real por 
parte do capitão-mor da ilha do Príncipe João Fernandes Lima e de João da Mata Silva, morador naquela ilha. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 87. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 637. 
 

638. [ant. 1731, Dezembro, 19] 
REQUERIMENTO de José de Torres ao rei [D. João V] solicitando patente dos governos de Ajudá, Jaquim e 
Popos, no domínio de Arda, uma fragata de guerra para guardar a costa do Brasil, material e gente para 
conservar a fortaleza e feitoria de Ajudá, que estabelecera à sua custa em 1721 para proteger o comércio de 
escravos das investidas holandesas e do rei de Daomé; alegando que servira de capitão-de-mar-e-guerra e 
financiara duas armadas com as quais levara infantaria à costa da Bahia e ao Rio de Janeiro, onde lutou 
contra piratas e enfrentou os holandeses que a partir do castelo de São Jorge da Mina negociavam escravos, 
fazendas e ouro com os navios do Brasil, desrespeitando a Companhia de Corisco; referindo o extravio de 
ouro da Bahia e de Pernambuco no resgate de escravos na Costa da Mina, e dos tabacos finos e couros da 
Nova Colónia que iam para São Jorge da Mina e daí para a Holanda, financiando os presídios e os negócios 
dos holandeses; mencionando os 10% cobrados indevidamente pela companhia holandesa aos navios 
portugueses desde 1708, a necessidade de a expulsar daquelas partes, a casa que ele fizera nos Popos para 
ajudar no resgate e a vantagem em obter a fortaleza de Axem. 
Obs.: datação aferida pela resolução ordenando a consulta do requerimento em AHU_CU_005, Cx. 41, D. 
3709, onde consta partes do processo; ver consultas de 22 de Janeiro de 1731 e de 6 de Março de 1732 em 
AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 4 e 30, e a de 22 de Dezembro de 1731, em 
AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 84-84v; anexo: relação (cópia) e memória (fotocópia), publ. no 
PORTUGAL. MINISTÉRIO DAS COLÓNIAS, resp. ed. – Arquivo das Colónias. Lisboa: Ministério das 
Colónias, 1917- . Vol I. 
AHU-São Tomé, cx. 4, doc. 85 e 86; cx. 5, doc. 88. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 638. 
 

639. [ant. 1732, Abril, 24] 
REQUERIMENTO do ajudante de tenente da praça da ilha de São Tomé, Jerónimo Leite Ferreira, ao rei [D. 
João V] solicitando o posto de tenente da fortaleza de São Sebastião, ficando Gonçalo do Couto a exercer o 
cargo de sargento-mor em que Sua Majestade o provera, em virtude do suplicante ter idade e conhecimentos 
para servir, assim como meios para assistir os soldados com os mantimentos das suas roças, apesar do 
governador ter colocado Gonçalo do Couto no lugar de tenente da fortaleza quando dera baixa ao que servia o 
posto; alegando que fora para aquela ilha inóspita de livre vontade e sempre servira com honra e sem paga.  
Anexo: requerimento, lembrete e carta. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 91 e 108; cx. 6, doc. 23 e 57.  
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 639. 
 

640. [ant. 1732, Maio, 10] 
REQUERIMENTO do provido no posto de tenente da fortaleza da Ponta Mina da ilha do Príncipe, Manuel Vaz, 
ao rei [D. João V] solicitando a confirmação da patente passada pelo governador da Ilha de São Tomé, 
[Serafim Teixeira Sarmento de Sá].  
Anexo: carta patente. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 92. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 640. 
 

641. 1732, Maio, 29, Haia 
CARTA do [embaixador de Portugal em França], D. Luís da Cunha, ao [secretário de estado], Diogo de 
Mendonça Corte Real, sobre as observações de monsieur Hop às reflexões do signatário ao projecto de uma 
companhia [luso-holandesa] de comércio na Costa da Mina, nomeadamente quanto à reserva do comércio 
dependente de Jaquim e Ofra, no reino de Arda, aos navios de Portugal e do Brasil, e sobre os direitos a 
pagar pelas fazendas que os navios portugueses navegassem na costa de África. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 94. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 641. 
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642. 1732, Junho, 24, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], Lopo de Sousa Coutinho, ao rei [D. João V] sobre o 
requerimento dos homens pretos da ilha de São Tomé, soldados sem soldo, solicitando alívio da opressão do 
governador José Pinheiro [da Câmara] que os multava e prendia por faltarem ao trabalho, apesar de o 
fazerem por não terem vestuário e precisarem de cultivar caneleira para o seu sustento, obrigando-os a fazer 
trabalhos que pertenciam aos escravos, nunca lhes dando satisfação pelos seus bons serviços, não aceitando 
os seus requerimentos aos cargos, nem as suas queixas, obrigando os seus filhos menores a assentar praça, 
prendendo e multando alguma crioula que faltasse aos serviços de Sua Majestade; [queixavam-se também da 
pressão dos moradores, que os chegavam a matar, dado o exemplo de Bartolomeu da Costa e António 
Furtado]. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 96 e 62. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 642. 
 

643. 1732, Julho, 23, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor da ilha do 
Príncipe, por três anos, sendo o único candidato válido Luís António de Andrade, em virtude do requerente 
Paulo de Sousa não ter apresentado papéis de serviço, nem ter serviços. 
Obs.: ver consulta em AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 112. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 98. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 643. 
 

644. [ant. 1732, Julho, 28, São Tomé] 
CARTA do [ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real da ilha de São Tomé, João Coelho de Sousa], ao rei [D. 
João V] sobre ter saído da Bahia a 16 de Setembro de 1730, ter andado perdido, ter ido parar ao Cabo de São 
Roque e entrado no Rio Grande, onde teve de esperar embarcação; informando que mandara buscar um 
piloto a Pernambuco e perdera tudo na viagem, ficando sem poder fazer descontos nos ordenados e pedindo 
o perdão deles; referindo que a fortaleza estava reparada e o governador Lopo de Sousa Coutinho servia com 
zelo na arrecadação da Fazenda Real; dando conta que já cobrara dívidas ao coronel José Soares de 
Noronha, que a viúva do coronel Paulo Carneiro de Azevedo ficara como devedora e os bens confiscados, 
que os cónegos iam pagando as dívidas e que o escrivão dos Contos, Miguel Fernandes, devia algumas 
fianças mas era um oficial cumpridor; alertando que o governador proibira as fianças aos navios do Brasil se 
não se pagasse ali metade dos direitos dos escravos trazidos da Costa da Mina, prejudicando os homens de 
negócio, e que o feitor, como procurador da Fazenda Real, aprovava as fianças e ficava responsável por elas; 
referindo a proibição dos clérigos em fiarem direitos, a obrigação das pessoas pagarem os direitos na compra 
de fazendas aos estrangeiros e as dúvidas quanto ao pedido dos eclesiásticos para não pagarem direitos do 
que compravam para seu uso e família; referindo as razões porque não pagara côngrua ao comissário-geral 
dos agostinhos descalços e porque considerava muito escasso os emolumentos para ir em correição à ilha do 
Príncipe.  
Obs.: doc. incompl. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 99 e 104. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 644. 
 

645. 1732, Julho, 30, São Tomé 
CARTA do ouvidor-geral de São Tomé, João Coelho de Sousa, ao rei [D. João V] sobre ter tirado devassa da 
residência do governo de António Furtado de Mendonça, não encontrando culpa contra o ex-governador, 
apenas a de ter fugido da ilha, podendo a causa ser por estar muito doente e andar em conflito com o Bispo 
[frei João de Sahagun], que maquinara a sublevação dos moradores contra ele, obrigando-o a fugir por receio 
de ser assaltado.  
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 100. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 645. 
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646. [ant. 1732, Agosto, 23] 
REQUERIMENTO do [sacerdote do hábito de São Pedro], padre André Rodrigues da Cruz, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão de mantimento, em virtude de ter sido apresentado numa conezia da Sé [de Nossa 
Senhora da Graça] da ilha [e Bispado] de São Tomé, [que vagara com o falecimento do padre Francisco 
Guedes de Sousa], conforme certidão do secretário da Ordem de Cristo, Feliciano Velho Oldemberg. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 102 e 101. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 646. 
 

647. [ant. 1732, Agosto, 23] 
REQUERIMENTO do [sacerdote do hábito de São Pedro], padre António Vaz Coelho, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão de mantimento, em virtude de ter sido apresentado numa conezia da Sé [de Nossa 
Senhora da Graça] da ilha [e Bispado] de São Tomé, [que vagara com o falecimento do padre António Luís 
Lançarote], conforme certidão do secretário da Ordem de Cristo, Feliciano Velho Oldemberg. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 102 e 101. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 647. 
 

648. [ant. 1732, Agosto, 25] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria da ordenança da ilha do Príncipe, Francisco Paulo de Sousa, ao rei 
[D. João V] solicitando provimento no posto de tenente da fortaleza da Ponta da Mina da ilha do Príncipe, 
alegando que servia o posto de capitão há seis anos por provimento do governador da ilha de São Tomé, José 
Pinheiro da Câmara, e que o posto que pretendia estava vago pela baixa dada a Firmino António Franco 
Português, tendo o suplicante as qualidades necessárias. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 103. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 648. 
 

649. 1732, Setembro, 18, Bahia 
CARTA do conde de Sabugosa, vice-rei e capitão de mar e terra do estado do Brasil, [Vasco Fernandes César 
de Meneses], ao rei [D. João V] respondendo à provisão de 20 de Junho de 1732, que lhe ordenava para 
enviar à ilha de São Tomé um oficial para consertar a artilharia da fortaleza da ilha e informar do reparo das 
quatro peças de artilharia de São Tomé; informando que remeteria as peças já reparadas e que o governador 
daquela ilha enviaria na mesma embarcação as que faltavam consertar, evitando a despesa de enviar um 
oficial. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 95.  
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 649. 
 

650. [ant. 1732, Setembro, 24, Ilha do Príncipe] 
REQUERIMENTO de D. Francisca Josefa de Sousa, moradora na ilha do Príncipe, viúva do antigo governador 
[de São Tomé], José Pinheiro da Câmara, ao rei [D. João V] solicitando ordens para que o provedor da 
Fazenda Real e capitão-mor da ilha do Príncipe, António Mendes, não a impedisse de vender os seus frutos, 
tal como vendiam os moradores, porque era uma mulher nobre que vivia com dificuldades porque o dito 
capitão-mor a odiava depois de Sua Majestade o ter impedido de executar um precatório passado pelo 
provedor da Fazenda Real de São Tomé, Manuel de Crasto e Macedo, em consequência de José de Crasto 
Rosa dizer que o defunto lhe devia dinheiro de uma sociedade que tinham.  
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 105.  
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 650. 
 

651. [ant. 1732, Outubro, 12] 
REQUERIMENTO do provido no posto de ajudante de tenente da praça de São Tomé, Paulo de Sousa da 
Ponte, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da carta patente passada pelo governador da dita ilha [Lopo 
de Sousa Coutinho]. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 106.  
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 651. 
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652. 1732, Outubro, 16, [Lisboa] 
ESCRITO do [oficial da Junta dos Três Estados], Gaspar Salgado, ao [secretário do Conselho Ultramarino], 
Manuel Caetano Lopes de Lavre, sobre o provimento de João Gomes Rebelo como escrivão da Fazenda 
Real, Contos e Almoxarifado da ilha do Príncipe, e da necessidade de avaliar o dito ofício com informações do 
ouvidor da ilha de São Tomé, a fim de cobrar o novo direito.  
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 107. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 652. 
 

653. 1732, Novembro, 15, São Tomé 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real [da ilha de São Tomé], João Coelho de Sousa, ao rei [D. 
João V] sobre ter sabido pouco acerca das despesas e dos rendimentos daquela alfândega, comprometendo-
se a mandar informações quando o escrivão dos contos estivesse melhor de saúde. 
AHU-São Tomé, cx. 5, doc. 104. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 653. 
 

654. [ant. 1733, Fevereiro, 3] 
REQUERIMENTO do sacerdote do hábito de São Pedro, padre António Vaz Henriques, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão de mantimento, em virtude de ter sido apresentado numa conezia da Sé da ilha de São 
Tomé, [que vagara com o falecimento do padre André Vaqueiro de Ceuta, conforme informação do secretário 
da Ordem de Cristo, Feliciano Velho Oldemberg]. 
Anexo: informação. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 1. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 654. 
 

655. [ant. 1733, Abril, 2, Lisboa] 
REQUERIMENTO do ex-governador da ilha de São Tomé, Serafim Teixeira Sarmento e Sá, ao rei [D. João V] 
solicitando ordens para que o ouvidor-geral de São Tomé tirasse a residência do tempo em que o suplicante 
serviu no governo daquela ilha, em virtude de já terem passado dois anos e o ouvidor que levara ordens para 
a tirar ainda não a enviara, alegando que não tinha havido queixas contra si e que servira com distinção em 
todas as ocupações que tivera; [pedindo ainda provisão para que o ouvidor-geral lhe possa tirar provisão]. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 2 e 3. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 655. 
 

656. [ant. 1733, Maio, 27]  
REQUERIMENTO de Martim da Cunha de Eça e Almeida, natural da vila de Alvorninha coutos de Alcobaça e 
detentor da ilha de Ano Bom no senhorio da Guiné e administrador do morgado instituído por Luís de Almeida 
de Vasconcelos, ao rei [D. João V] solicitando ordem para que o governador e demais oficiais de Justiça das 
ilhas de São Tomé e do Príncipe sujeitassem os negros da ilha de Ano Bom a pagarem as rendas e que 
consentissem a presença de um feitor branco nomeado pelo suplicante, que governaria a dita ilha e pagaria a 
côngrua ao capelão. 
Anexo: carta, certidão, informação e auto de sentença. 
AHU-Guiné, cx. 6, doc. 14. 
AHU_CU_070, Cx. 6, doc. 656. 
 

657. 1733, Junho, 15, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para o governo da ilha 
de São Tomé, sendo candidatos D. José Caetano Souto Maior, Baltasar de Sousa Colmeeiro Teles e Távora e 
Luís Quaresma Dourado. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 127-127v; anexo: bilhete, aviso e parecer. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 4 e 5. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 657. 
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658. 1733, Junho, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do conde de Sabugosa, vice-rei e capitão 
de mar e terra do estado do Brasil, [Vasco Fernandes César de Meneses], de 11 de Janeiro de 1733, sobre a 
decadência da Costa da Mina e o excesso que sofriam as nossas embarcações e os portugueses que ali 
viviam; remetendo a cópia das cartas que mandara ao general do castelo de São Jorge da Mina e aos 
directores da Feitoria de Ajudá, [João Basílio] e da Feitoria de Jaquim [António Pinto Carneiro]; referindo que o 
rei de Daomé queria que Sua Majestade mandasse fazer fortalezas naqueles locais. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DA BAHIA, Cod. 254, fl. 97v; doc. impresso; anexo: carta, cartas (cópias), 
lei e relação. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 4-A. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 658. 
 

659. [ant. 1733, Setembro, 7] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da ilha do Príncipe, João Fernandes Lima, ao rei [D. João V] solicitando as 
ordens necessárias para que lhe fosse tirada residência, em virtude de estar a terminar o seu tempo naquele 
posto. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 7. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 659. 
 

660. 1733, Setembro, 23, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre [a carta do governador de São Tomé, Lopo de Sousa Coutinho, de 
23 de Junho de1732, acerca dos pedidos do cabido Sé vacante da ilha, relativamente aos ornamentos e prata 
para a Sé e mais freguesias para dar decência ao culto divino, referindo a falta de capelães, chantre e um 
clérigo extravagante, faltando quem soubesse tocar os órgãos e a arpa, e pedindo aumento da côngrua; 
algumas das queixas já tinham sido feitas em 30 de Agosto de 1728, pelo Bispo João Sahagun, onde também 
pedia a sua renúncia]; o conselho atestava que a ilha fora despojada pelos franceses e que faltava um bispo 
para São Tomé para a ordenação dos clérigos necessários e mais funções. 
Anexo: carta e provisão (cópia). 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 8. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 660. 
 

661. [ant. 1733, Setembro, 24] 
REQUERIMENTO de Carlos Carneiro de Sousa e Faro ao rei [D. João V] solicitando a confirmação da carta 
de mercê da capitania da ilha do Príncipe pela última carta de confirmação, desobrigando-o de apresentar as 
cartas anteriores, em virtude da mercê ter sido confirmada por D. Pedro II ao seu avô, conde Francisco [Luís] 
Carneiro [de Sousa], em virtude do procurador da Coroa levantado dúvidas e exigido a apresentação das 
confirmações no tempo de D. João III e D. Sebastião.  
Obs.: m. est.; ver consultas de 25 de Janeiro de 1734, em AHU_Consultas de partes, Cod. 57, fl. 245v-246v e 
249-249v; a resolução de ambas data de 23 de Janeiro de 1748; anexo: requerimentos, aviso, sentença de 
justificação, certidão e informação. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 9. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 661. 
 

662. [ant. 1733, Novembro, 9, Vila de Santo António, ilha do Príncipe] 
REQUERIMENTO de Basílio José da Costa, morador na vila de Santo António, na ilha do Príncipe, ao rei [D. 
João V] solicitando carta de confirmação da doação que recebeu pelo contrato de casamento com D. Joana 
Lopes de Sequeira, viúva do ex-capitão-mor daquela ilha, António Franco Português, filha do ex-governador 
Álvaro Martins de Andrade e de D. Maria Carneira de Sequeira. 
Anexo: escritura (traslado). 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 10. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 662. 
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663. 1733, Novembro, 11, São Tomé 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real [da ilha de São Tomé], João Coelho de Sousa, ao rei [D. 
João V] sobre a necessidade de um capelão para a fortaleza para que os soldados e os presos não ficassem 
sem missa aos domingos e dias santos, sendo a côngrua paga aos quartéis, tal como se fazia no Rio Grande. 
Obs.: a carta vem na sequência de um despacho do Conselho Ultramarino à carta do governador Lopo de 
Sousa Coutinho, de 18 de Novembro de 1731, ver AHU_CU_070, Cx. 6, D. 642; ver consulta de 25 de Junho 
de 1735, em AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 246. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 11. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 663. 
 

664. 1733, Novembro, 19, São Tomé 
CARTA do governador [da ilha de São Tomé], Lopo de Sousa Coutinho, ao rei [D. João V] sobre a devolução 
das quatro peças que tinham ido consertar à Bahia, vindo também espingardas, armamentos e pólvora, 
informando que enviara outras quatro para reparar, não podendo enviar as peças de maior calibre por 
incapacidade da embarcação, sendo necessário vir alguém para as reparar; referindo os avanços das obras 
da fortaleza e o estado das ilhas. 
Obs.: ver carta do vice-rei do Brasil em AHU_CU_070, Cx. 6, D. 634; anexo: provisão (cópia). 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 12. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 664. 
 

665. [ant. 1734, Janeiro, 29, Lisboa] 
REQUERIMENTO do provido no governo da ilha de São Tomé, D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João 
V] solicitando provisão para vencer o seu soldo desde o dia do embarque. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 14. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 665. 
 

666. [ant. 1734, Fevereiro, 11, Lisboa] 
REQUERIMENTO do provido no governo da ilha de São Tomé, D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João 
V] solicitando ajuda de custo e transporte para seguir viagem, tal como fora concedido ao seu antecessor 
Lopo de Sousa Coutinho. 
Obs.: ver consulta de 15 de Fevereiro de 1734, em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 57, fl. 257; 
anexo: parecer (minuta), certidão e bilhetes. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 15 e 17. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 666. 
 

667. [ant. 1734, Maio, 29] 
REQUERIMENTO de António Barbosa Ferraz, como representante da sua mulher, Maria Inácia de Carvalho, 
ao rei [D. João V] solicitando ordens para que o governador que ia para São Tomé vendesse em praça pública 
a fazenda Santo António d’el Rei e a sua anexa chamada Pedro Alves, que a sua esposa recebera em 
testamento por morte da sua tia D. Luísa de Alva de Guavarra, remetendo o produto ao tribunal do Conselho 
Ultramarino para que os suplicantes comprassem fazendas para perpetuar o vínculo instituído pela falecida. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 16. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 667. 
 

668. 1734, Agosto, 23, Lisboa 
ESCRITO do [secretário de estado], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [secretário do Conselho Ultramarino], 
Manuel Caetano Lopes de Lavre, remetendo cartas relativas a uma tentativa de sublevação. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 7. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 668. 
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669. 1734, Agosto, 31, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que se escrevesse ao governador de São Tomé para que 
desse parecer sobre as queixas contra o capitão-mor da ilha do Príncipe, Luís António de Andrade, levando 
em consideração que o procurador da Corte considerava que o dito capitão-mor incapaz de governar 
atendendo às cartas que o próprio enviara, assim como das cartas do anterior governador de São Tomé, Lopo 
de Sousa Coutinho e do provedor da Fazenda Real da ilha do Príncipe, Manuel Raposo de Brito.  
Obs.: m. est.; anexo: cartas, certidão, despacho, requerimento e provisões. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 13 e 62. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 669. 
 

670. 1734, Dezembro, 10, Lisboa 
DECRETO do rei D. João V ordenando ao Conselho Ultramarino que analisasse a consulta da Junta das 
Missões sobre a representação do perfeito do hospício das missões da ilha de São Tomé, que pedia 
embarcações para o transporte de missionários para o reino de Benim. 
Obs.: ver consulta de 7 de Fevereiro de 1735, em AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 177v. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 20. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 670. 
 

671. 1735, Maio, 28, São Tomé 
CARTA do ouvidor-geral [da ilha de São Tomé], João Coelho de Sousa, ao rei [D. João V] sobre naquela ilha 
apenas se cobrar a assinatura das cartas de seguro, não ocorrendo o abuso verificado no Rio de Janeiro, 
onde eram cobrados dois tostões para pronunciar as querelas.  
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 23. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 671. 
 

672. [ant. 1735, Agosto, 9, São Tomé] 
REQUERIMENTO do provido no posto de tenente general da praça da ilha de São Tomé, Francisco de Alva 
Brandão, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da patente do posto que vagara com o falecimento de 
José Soares de Noronha, e cuja patente fora passada pelo então governador Serafim Teixeira Sarmento [e 
Sá]. 
Anexo: certidões. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 26. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 672. 
 

673. 1735, Agosto, 19, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre as cartas do governador [da ilha] de São Tomé, [Lopo de Sousa 
Coutinho, de 13 de Abril de 1735 e de 15 de Novembro de 1733], sobre o superior dos capuchinhos italianos 
precisar de uma embarcação para serviço das missões e sobre as imagens de culto enviadas [pelo provedor-
mor da Fazenda da Bahia] para serem dadas ao reino de Oere, [e das dúvidas que tinha nisso, porque com a 
morte do rei D. Agostinho, o seu irmão e sucessor mantinha os ídolos com mais decência do que as imagens 
divinas], pedindo que os teólogos se pronunciassem sobre a conveniência de remeter as imagens ao reino de 
Oere.  
Obs.: ver consulta em AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 249-249v; anexo: 
cartas e carta (cópia). 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 25. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 673. 
 

674. [ant. 1735, Agosto, 20, Ilha do Príncipe] 
REQUERIMENTO do capitão António da Silva e Sousa, cidadão e morador na ilha do Príncipe, ao rei [João 
V], solicitando a propriedade do ofício de escrivão da Fazenda Real ou o de governador do forte daquela ilha 
para o seu filho, alegando os serviços que prestara como feitor, recebedor e escrivão da Fazenda Real, tendo 
salvado o cofre quando os franceses aportaram à ilha, sendo louvado por isso pelo governador. 
Anexo: certidão, aviso e carta. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 24 e 56. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 674. 
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675. [ant. 1735, Novembro, 26, Lisboa] 
REQUERIMENTO do nomeado para governador da ilha de São Tomé, D. José Caetano de Souto Maior, ao 
rei [João V], solicitando permissão para permanecer [em Portugal] até se restabelecer da enfermidade que o 
atingiu durante a viagem a caminho de São Tomé, a bordo da galera São Pedro de Alcântara, e no tempo que 
permaneceu na Bahia e em Pernambuco. 
Obs.: m. est.; anexo: certidões. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 27. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 675. 
 

676. 1735, Dezembro, 10, Ilha do Príncipe 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real da ilha de São Tomé, João Coelho de Sousa, ao rei [D. 
João V] remetendo a relação do ouro que fora do Brasil para a Costa da Mina, sobre o qual nunca recebeu 
resolução, suspeitando que havia combinação nisso entre o governador de São Tomé, Lopo de Sousa 
Coutinho e o vice-rei do Brasil, conde de Sabugosa, [Vasco Fernandes César de Meneses]; referindo os 
crimes de que fora acusado e afirmando que no tempo do almoxarife João Lopes, o governador fora tesoureiro 
e não pagara a ninguém. 
Obs.: m. est; anexo: extracto. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 49. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 676. 
 

677. 1735, Dezembro, 30, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do procurador dos padres 
missionários dos capuchinhos italianos, padre frei Francisco António de São Pedro, solicitando várias coisas 
para o culto divino na ilha de Ano Bom, onde estivera e para onde queria voltar o padre frei Vicêncio Brexano, 
porque tivera de sair por falta de subsistência, deixando os moradores sem apoio espiritual, pedindo ainda 
uma casula de primavera, uma alva, um sino pequeno e um cálice, bem como uma esmola para o seu 
mantimento.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 58, fl. 31v-32; alva era a vestidura que os sacerdotes 
católicos colocavam sobre a roupa quando celebravam e casula era a vestimenta sem mangas nem gola que 
punham sobre a alva e a estola, ver Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 
[consultado em 04-11-2013] em http://www.priberam.pt/dlpo/alva. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 28. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 677. 
 

678. 1736, Janeiro, 28, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre as queixas do cabido Sé vacante da ilha de São Tomé, contra o 
governador Lopo de Sousa Coutinho, [nas cartas de 29 de Maio e 14 de Julho de 1735], acusando o 
governador de interferir na administração eclesiástica, espiritual e temporal, no caso de um sobrinho do 
chantre da Sé]; o conselho sugeriu que se ordenasse à Mesa do Desembargue para passar uma provisão que 
nomeasse um ouvidor para ir com o governador de São Tomé, D. José Caetano Souto Maior, que estava de 
partida para aquela ilha, para tirar residência ao governador cessante e ao ouvidor João Coelho de Sousa, 
que fora preso e os seus bens sequestrados por resolução régia. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 250v-251; anexo: despacho, 
aviso e despacho. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 29 e 34. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 678. 
 

679. [ant. 1736, Fevereiro, 27] 
REQUERIMENTO do nomeado para ouvidor-geral da ilha de São Tomé, António Pedro de Soveral, ao rei D. 
João V solicitando as ordens necessárias para receber os seus ordenados, emolumentos [e ajuda de custo], 
tal como concedido aos seus antecedentes, [João Coelho de Sousa e João de Araújo Lima]. 
Anexo: decreto e informação. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 75 e 30. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 679. 
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680. [ant. 1736, Março, 2] 
REQUERIMENTO do fidalgo da casa de Sua Majestade e alferes de Infantaria do regimento de Cascais, 
Gaspar Pinheiro da Câmara, ao rei [D. João V] solicitando provimento no governo e capitania-mor da ilha do 
Príncipe, que se achava vago e em concurso, alegando os bons serviços prestados e ser filho do ex-
governador da ilha de São Tomé, Manuel António Pinheiro da Câmara. 
Anexo: informação de serviço. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 31. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 680. 
 

681. [ca. 1736, Março, 2, Lisboa] 
INFORMAÇÃO do [Conselho Ultramarino] sobre os serviços prestados por Manuel Raposo de Brito, na ilha do 
Príncipe, como capitão e sargento-mor de Infantaria.  
Obs.: m. est.; datação aferida pela uniformidade das informações com as da  consulta para a nomeação de 
pessoas para o posto de capitão-mor da ilha do Príncipe, ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 
221-221v. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 13. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 681. 
 

682. 1736, Março, 5, São Tomé 
CARTA dos capitulares da Sé de São Tomé, o tesoureiro-mor Baltasar Barreiros da Silva e Pedro Dias 
Machado, ao rei [D. João V] sobre terem desprovido o vigário-geral, cónego Domingos Luís Coelho, dos seus 
cargos por maquinações do chantre Simão Pires de Campos, associado ao ouvidor-geral daquela ilha, João 
Coelho de Sousa, que os enganou e lhes disse para não cumprirem a sentença a favor do vigário-geral, 
ameaçando-os e levando-os para a fazenda Praia Melão, com dois seculares casados e alguns criminosos, 
como era o João da Cunha; dando conta que quando descobriram a verdade cumpriram a sentença, 
restituindo os cargos ao ouvidor-geral; pedindo perdão pelos seus actos.  
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 32. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 682. 
 

683. 1736, Março, 12, São Tomé 
CARTA do ouvidor serventuário da ilha de São Tomé, [tenente-general], Paulo de Abreu Mendes, ao rei [D. 
João V] remetendo a devassa tirada a João Álvares de Carvalho, sendo a sua fazenda um couto de 
criminosos, como o contador João da Costa e Cunha. 
Obs.: m. est.  
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 33. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 683. 
 

684. 1736, Junho, 3, Bahia 
CARTA do [vice-rei do Brasil], André de Melo e Castro, ao rei [D. João V] em resposta à provisão de 28 de 
Junho de 1735, dirigida ao seu antecessor, [o vice-rei Vasco Fernandes César de Meneses], acerca da carta 
do ouvidor-geral da ilha de São Tomé, [João Coelho de Sousa], de 11 de Novembro de 1733, onde pedia que 
os moradores da ilha de São Tomé pudessem carregar no Brasil tanto tabaco quanto as suas embarcações 
pudessem levar, tal como era permitido aos do Brasil; informando que o pedido era indigno e ditado pela 
ganância, remetendo a opinião do superintendente do tabaco. 
Obs.: não consta no processo a opinião do superintendente; anexo: carta e certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 38 e 37. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 684. 
 

685. 1736, Agosto, 1, Bahia 
CARTA do provedor-mor da Fazenda Real do estado do Brasil, Luís Lopes Pegado de Serpe, ao rei [D. João 
V] em resposta à provisão de 7 de Julho de 1735, acerca da carta do provedor da Fazenda Real da ilha de 
São Tomé, [João Coelho de Sousa], de 13 de Novembro de 1733, sobre as dúvidas que tinha no pagamento 
dos conhecimentos que iam para o Brasil, [porque as embarcações voltavam sem dinheiro para pagar aos 
filhos da folha, apesar da alfândega de lá ter dinheiro para esse fim]; informando que não lhe cabia a ele, mas 
ao provedor da alfândega dar conta disse e que muitas vezes o mesmo provedor impedia alguns pagamentos. 
Anexo: carta e portaria. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 39. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 685. 
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686. [ant. 1736, Agosto, 3] 
REQUERIMENTO do preso Caetano de Sousa e Sá ao rei [D. João V] solicitando alvará de fiança para se 
livrar solto do crime de mandar ouro em pó para a Costa da Mina, no patacho Nossa Senhora da Piedade e 
Santo António e Almas, de que era capitão Pedro da Costa Silva, que fora lá carregar escravos para Manuel 
Gonçalves Machado, Luís Tenório de Mollina, Manuel da Costa Granja, Manuel dos Santos Fraga, estando as 
devassas com o desembargador Francisco Nunes Cardeal.  
Anexo: despacho e bilhete.  
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 41. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 686. 
 

687. 1736, Agosto, 30, Ilha do Príncipe 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real de São Tomé, João Coelho de Sousa, ao rei [D. João V] 
sobre as dívidas antigas à Fazenda Real, referindo o caso dos devedores João da Mata e Silva, Rodrigo 
Lopes Gago e António Franco; explicando que o fiador de João da Mata pedira escusa da fiança ou execução 
do devedor, pelo que o signatário mandou o provedor da terra, Manuel Raposo de Brito, inventariar os bens do 
devedor, descobrindo que tinha boas casas, três fazendas, duzentos escravos moleques e molecas, sem 
contar os velhos e aleijados, e que a sua filha, viúva de João Golar, tinha muitos bens, pelo que decidiu 
desobrigar o fiador porque entendeu que este se queria vingar do devedor, mas a dívida estava segura.  
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 40. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 687. 
 

688. [ant. 1736, Setembro, 20] 
REQUERIMENTO do provido no ofício de escrivão dos Contos e Almoxarifado da ilha do Príncipe, Manuel da 
Mata Gião, ao rei [D. João V] solicitando provisão para servir o ofício por um ano, em virtude de [ter sido 
provido por seis meses, pelo governador da ilha de São Tomé, Lopo de Sousa Coutinho], em consequência da 
desistência de Manuel Pires Brandão; [posteriormente solicitou avaliação do ofício para poder pagar os 
direitos relativos à provisão de exercício por um ano]. 
Anexo: provisão e requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 44. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 688. 
 

689. 1736, Novembro, 10, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre as cartas do capitão-mor da ilha do Príncipe, Luís António de 
Andrade, [de 10 de Julho e 19 de Novembro de 1735], acerca dos prejuízos da Fazenda Real devido à pouca 
administração da justiça e aos descaminhos praticados por João Fernandes de Lima, com a conivência do 
ouvidor-geral João Coelho de Sousa e do governador Lopo de Sousa Coutinho; [o conselho analisou ainda a 
carta do governador de 19 de Dezembro de 1736, relativa às queixas dos moradores, dos oficiais e da 
Câmara da ilha do Príncipe contra o capitão-mor, e a carta do ouvidor sobre a devassa que tirara ao mesmo; o 
conselho analisou ainda a suspensão de Luís António de Andrade. 
Obs.: m. est.; ver consulta em AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 255-255v; 
anexo: carta e informações. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 42. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 689. 
 

690. 1736, Novembro, 18, São Tomé 
CARTA do ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real [serventuário] da ilha de São Tomé, Paulo de Abreu 
Mendes, ao rei [D. João V] sobre ter substituído o ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real, João Coelho de 
Sousa, quando este fora à ilha do Príncipe; explicando que fora escusado das suas ocupações e serventias 
pelo governador da ilha, por não compactuar com os seus desmandos; referindo que o ouvidor-geral voltara 
da ilha do Príncipe ao fim de um ano e era devedor à Fazenda Real, que o almoxarife recebedor negociava as 
ditas fazendas com o dinheiro da Fazenda Real como se fosse um mercador tratante, apesar daquele 
comércio ser proibido aos ofícios da Fazenda.  
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 43. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 690. 
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691. 1737, Março, 14, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a resolução da consulta [de 24 de Abril de 
1736] acerca das queixas da Câmara da ilha de São Paulo e do seu ouvidor-geral [João Coelho de Sousa] 
contra o capitão-mor da ilha do Príncipe, [Luís António de Andrade], tendo o conselho tratado de novos editais 
para o provimento do posto de capitão-mor da ilha do Príncipe.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 244 e AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. 
TOMÉ, Cod. 478, fl. 251-251v; anexo: consulta (cópia), carta, parecer e aviso. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 47, 36 e 35. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 691. 
 

692. 1737, Março, 21, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre a 
chegada do desembargador António Pedro [Soveral], que prendeu o antecessor [o ouvidor, João Coelho de 
Sousa] na fortaleza, para ser remetido à Bahia; dando conta que os cónegos não teriam acomodação sem 
decisão régia; referindo que o desembargador fizera descaminhos e queria administrar a Fazenda Real 
despoticamente com o feitor, alertando que os provedores nunca queriam que outrem, além do feitor e 
almoxarife, soubesse as despesas que faziam, evitando que assim que os governadores soubessem dos 
descaminhos. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 48. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 692. 
 

693. 1737, Abril, 4, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre o 
desembargador João Coelho de Sousa ter adoecido na fortaleza onde fora preso e ter pedido homenagem ao 
ouvidor António Pedro Soveral para ir tratar-se a casa, mas o ouvidor negara e o preso recorreu ao signatário, 
que mandou o escrivão José de Melo da Silva dizer ao ouvidor para consentir a saída do preso, mas o ouvidor 
negou e o signatário deu licença ao preso, tomando a segurança dele sobre si, comprometendo-se a não 
interferir na devassa e na residência do mesmo.  
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 49. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 693. 
 

694. 1737, Abril, 4, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre a 
teimosia e o despotismo do ouvidor António Pedro Soveral e o almoxarife e feitor João Francisco de Almeida 
usar o dinheiro da Fazenda Real como um mercador, comprando fazendas à alfândega e vendendo-as a altos 
preços aos soldados da fortaleza e aos filhos da folha; afirmando que João Francisco de Almeida tivera maus 
procedimentos quando servira na Bahia e na ilha do Príncipe e que tendo terminado o triénio devia ser 
desprovido e os ofícios separados, porque não era certo o procurador da Fazenda ser o almoxarife, 
principalmente porque tinha o auxílio do ouvidor, que vivia em sua casa; solicitando para prover os ditos 
ofícios em quem julgasse conveniente e pedindo para ser substituído, porque não sabia lidar com as 
desobediências do ouvidor sem provocar desordens. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 50. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 694. 
 

695. 1737, Abril, 5, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre o 
desacordo que tivera com o provedor devido à prisão do cavalariço após a morte de uma égua; queixando-se 
que o provedor ainda não tirara devassa à morte do animal, nem comprara as negras para casar com os 
negros que cuidavam dos cavalos, apesar de virem àquela ilha muitos navios de escravos e o provedor ter 
verbas para comprar fazendas e vendê-las os filhos da folha; afirmando que o desrespeito na ilha era tal que 
até os soldados da fortaleza pernoitavam fora dela sem ter licença dos oficiais. 
Anexo: carta. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 51 e 52. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 695. 
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696. 1737, Abril, 5, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre não 
poder cumprir a ordem para construir uma embarcação devido à falta de profissionais e à doença do ouvidor e 
provedor, tendo recomendado ao vice-rei [do Brasil, André de Melo e Castro], para fazer um iate na Bahia, 
porque apesar de ser mais caro, precisaria de menos gente para a navegação e poupar-se-ia nas soldadas, 
podendo até durar mais anos pela qualidade das madeiras do Brasil; tendo mandado António Correia de Faria 
assistir à obra e trazer o navio a São Tomé, com patente de capitão e piloto, poupando-se assim no frete. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 53. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 696. 
 

697. 1737, Abril, 5, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre a 
destruição dos reparos da artilharia da fortaleza aquando dos disparos para impedir que um navio e uma 
balandra franceses saíssem sem os despachos devidos; queixando-se que o almoxarife ainda não mandara 
fazer os reparos como lhe ordenara, nem o fizera o provedor da Fazenda Real, que não fazia nada do que lhe 
mandava, estando ainda a dever a pólvora que o signatário embargara a um homem vindo da Bahia, por ser 
necessária à defesa da ilha.  
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 54. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 697. 
 

698. 1737, Junho, 6, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] respondendo 
[à provisão] de 28 de Junho de 1734, sobre a razão por que o antigo ouvidor-geral e provedor da Fazenda 
Real, João Coelho de Sousa, deixara a substituí-lo, quando fora em correição à ilha do Príncipe, um morador 
sem ofícios da República; informando que na altura serviam de juízes ordinários dois moradores que eram 
juntamente escrivães da Fazenda, Contos e Alfândega, e que por incompatibilidade não podiam servir os 
ofícios de ouvidor e provedor. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 58. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 698. 
 

699. 1737, Junho, 6, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre a 
produção e o número de cavalos na ilha, os estragos que causavam por não serem domesticados, resultando 
por vezes na morte dos animais, como acontecera a uma égua, caso que o provedor ainda não averiguara; 
referindo a insuficiência de negros para cuidarem dos animais e os levarem ao pasto; pedindo selas, munições 
e homens para montar e domesticar os cavalos porque os moradores eram incapazes, além de se poupar na 
compra de negros para os cuidar e de se poder ampliar o número deles e usá-los num corpo de cavalaria que 
protegesse as praias mais distantes dos ataques de navios estrangeiros. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 59. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 699. 
 

700. 1737, Junho, 15, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre os 
procedimentos do almoxarife e feitor João Francisco de Almeida, provido pelo governador Lopo de Sousa 
Coutinho, afirmando que ele já excedera o tempo de serviço e não lhe dera nova provisão porque mantê-lo 
seria nocivo à Fazenda Real; explicando as razões porque desanexara os ofícios e provera como feitor João 
Pereira de Mendonça e como almoxarife Caetano Luís Coelho, tendo ordenado ao provedor da Fazenda para 
tirar as contas do tempo da serventia de João Francisco de Almeida; aconselhando a tirar-se devassa do 
caso.  
Anexo: certidão (traslado).  
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 55. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 700. 
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701. 1737, Agosto, 5, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] respondendo à 
[provisão] de 7 de Junho de 1734, que lhe ordenava para mandar os médicos e os cirurgiões da ilha indicarem 
os medicamentos mais necessários na ilha; remetendo a lista efectuada. 
Anexo: lista.  
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 63. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 701. 
 

702. 1737, Agosto, 5, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre estarem 
dois religiosos capuchinhos italianos no hospício da ilha sem instruírem o povo, porque não conheciam a 
língua, havendo uns que partiam sem fazerem nada; afirmando que os ditos religiosos levantavam dúvidas de 
jurisdição e aguardavam a resolução régia sobre as queixas do padre frei André de Luca; declarando que 
souberam do envio de um capuchinho italiano e um cura de São Tomé à ilha de Ana Bom, mas que os 
capuchinhos não queriam que o cura Rodrigo de Brito Lago fosse, porque consideravam a ilha missão sua e 
incitavam os habitantes de lá a não aceitarem governo ou outra missão; aconselhando o envio de capuchos 
arrábidos portugueses, porque suportavam melhor o calor, não tinham de aprender a língua e cumpririam a 
tarefa de ensinar os filhos dos moradores. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 64. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 702. 
 

703. 1737, Agosto, 26, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre alguns 
capitães de navios estrangeiros se terem queixado que o ouvidor-geral António Pedro Soveral, provido pelo 
signatário como provedor da Fazenda Real e Alfândega, lhes exigia dinheiro de contado para lhes dar 
despacho, mas eles não o tinham porque vinham de resgatar no Calabar; averiguando o costume naquela 
matéria, mandara o provedor despachar dois navios de negros, um do Brasil e outro inglês, depois de 
depositassem as propinas, mas o provedor negou-se, afrontando-o tal como fazia ao não dar avanço à obra 
dos reparos da artilharia da fortaleza, pelo que resolveu suspendê-lo do cargo de provedor da Fazenda Real e 
Alfândega, provendo nela o juiz Paulo Machado de Sousa.  
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 66. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 703. 
 

704. 1737, Setembro, 3, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] remetendo o 
ex-ouvidor-geral, João Coelho de Sousa, preso por ordem do desembargador António Pedro de Soveral; 
afirmando que o preso tivera como retirar-se da ilha mas não o fizera, ficando dois meses em casa, a 
convalescer de uma doença, graças a uma licença do signatário, não havendo naquelas ilhas quem 
acreditasse nos delitos de que era acusado; tendo reunido várias queixas contra o desembargador e 
afirmando que o dito não fizera a devassa e residência ao preso, porque andara a passear, ficara doente e 
constituíra seu procurador um homem rico de negócio na ilha do Príncipe, João Fernandes Lima, para que 
este arrecadasse dada verba da Fazenda Real e negociasse com ela.  
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 68. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 704. 
 

705. 1737, Setembro, 3, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre o mau 
estado dos reparos da artilharia e das casas reais da fortaleza, queixando-se que o provedor da Fazenda 
Real, desembargador António Pedro de Soveral, não executara a portaria para que o almoxarife João 
Francisco de Almeida procedesse às reparações necessárias; tendo suspendido o provedor e iniciado às 
obras; afirmando que descobrira pelo almoxarife que aquele roubara o dinheiro do cofre e que quando tirara 
conhecimento para cobrar na ilha do Príncipe a sua ajuda de custo e os ordenados vencidos não descontou o 
que devia, motivo pelo qual o signatário não renovara a serventia do almoxarife João Francisco de Almeida. 
Anexo: portarias e instrumento em pública forma. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 69, 67, 61 e 46. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 705. 
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706. 1737, Setembro, 4, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre ter dado 
baixa ao alferes da fortaleza [de São Sebastião], António Vaz, por ser muito velho e incapaz de servir o posto, 
tendo provido no seu lugar Domingos Dias. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 70. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 706. 
 

707. 1737, Setembro, 4, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre os 
excessos do ouvidor-geral António Pedro de Soveral, dando como exemplo a prisão do capitão de uma 
balandra da Bahia, Silvestre Carneiro de Azevedo, a quem o meirinho tentara extorquir; afirmando que quando 
mandara prender o meirinho, o ouvidor veio em seu socorro, disposto a sublevar-se contra o signatário e a 
procurar gente poderosa para isso, tal como confessara ao desembargador João Coelho de Sousa, ao [ex-
almoxarife] João Francisco de Almeida e ao sargento-mor Nicolau da Silva Barroso.  
Anexo: certidões e portaria. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 71 e 65. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 707. 
 

708. 1737, Setembro, 4, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre ter 
mandado ao vice-rei [do Brasil, André de Melo e Castro] a cópia da ordem para que se construísse uma 
embarcação para a comunicação da ilha de São Tomé e a condução de missionários às suas missões, tendo 
enviado o capitão António Correia de Faria, com patente de capitão-de-mar-e-guerra ad honorem e obrigação 
de capitão e piloto, para que ali trouxesse [o iate], em virtude de ser o mais competente e zeloso que ali havia. 
Anexo: portaria (cópia).  
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 72. 
AHU_CU_070, Cx. 6, D. 708. 
 

709. 1738, Fevereiro, 4, Ilha do Príncipe 
CARTA do provedor da Fazenda Real da ilha do Príncipe, Manuel Raposo de Brito, ao rei [D. João V] sobre a 
carta que enviara a 12 de Dezembro de 1725, acerca das dívidas do feitor Rodrigo Lopes Gago, do provedor 
João da Mata e Silva, de José da Costa Terra e do desembargador Lucas Pereira; alertando para a pobreza 
de Francisco Xavier, depositário e filho de Lopes Gago e referindo que o [provedor] João Coelho de Sousa 
desobrigara o sargento-mor Manuel Dias da Silva, fiador de João da Mata e Silva, da fiança, apesar da 
oposição do feitor, por achar a dívida segura em vista dos escravos e propriedades que o devedor tinha e 
porque morava em casa do escrivão da Fazenda Real, filho do devedor, razão que levava o signatário a 
duvidar se a fiança fora bem desobrigada.  
Obs.: ver carta mencionada de 12 de Dezembro de 1725 em AHU_CU_070, Cx. 5, D. 562. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 74. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 709. 
 

710. 1738, Fevereiro, 4, Ilha do Príncipe 
CARTA do provedor da Fazenda Real da ilha do Príncipe, Manuel Raposo de Brito, ao rei [D. João V] sobre o 
pedido de D. Francisca [Josefa de Sousa], viúva do [ex-governador daquela ilha], João Pinheiro da Câmara, 
para vender os seus frutos livres, porque o então capitão-mor da ilha do Príncipe, agia como o actual capitão-
mor João da Mata [e Silva], que tinha ordens do governador D. José Caetano Souto Maior para distribuir os 
frutos livres pelos estrangeiros e os navios portugueses, em vez de a venda dos frutos ficar para os 
moradores; explicando porque fora má a ordem do governador de mandar o feitor aceitar letras seguras aos 
capitães dos navios do Brasil para entregarem o dinheiro dos direitos reais ao provedor-mor da cidade da 
Bahia e de Pernambuco, sem mais fiadores do que a obrigação dos donos dos navios; pedindo ordens para 
que o governador revogasse tudo o que decidira relativamente aos navios do Brasil. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 82. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 710. 
 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE S. TOMÉ E PRÍNCIPE 

AHU_CU_070 

 

PÁG. - 122 / 167 
 

711. 1738, Março, 20, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre os 
desentendimentos que encontrou entre os capitulares da Sé, residindo o deão, o tesoureiro-mor, o provisor, o 
vigário-geral [Domingos Luís Coelho] e mais três cónegos na Sé, enquanto o chantre Simão Pires de Campos 
e três ou quatro cónegos residiam no sítio de Trás, freguesia de Nossa Senhora das Neves; explicando que 
tentara resolver a querela, mas não tinha jurisdição no caso, avisando que os últimos juntavam a si negros 
facínoras e fugidos aos seus senhores com intenção de sublevação, como tinham feito os soldados ao seu 
antecessor.  
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 76. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 711. 
 

712. 1738, Março, 20, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre não 
haver secretário do governo, porque quem o servira estava velho e incapaz; afirmando que não provia 
ninguém no lugar porque seria injusto impor um ofício que não tinha emolumento, ordenado, nem podia dispor 
de nada da Fazenda Real. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 77. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 712. 
 

713. 1738, Março, 20, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre as 
causas da má arrecadação da Fazenda Real e da Alfândega e explicando que o rendeiro dos dízimos queria 
desistir devido à má satisfação dos moradores, tendo por isso mandado o provedor António Pedro de Soveral 
cobrar os dízimos, mas como ele se negara, substituíra-o e repetira a ordem ao novo ministro; referindo como 
eram cobrados os dízimos aos navios que ali aportavam e que, antes de ele chegar, o sabão e o azeite 
embarcados para o Brasil não pagavam dízimos, assim como os eclesiásticos não queriam pagar os direitos 
do que adquiriam para os seus escravos e fábricas, uma vez que eram isentos de pagar os produtos 
comprados para si e para a sua família.  
Anexo: certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 77 e 75. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 713. 
 

714. 1738, Março, 21, São Tomé 
CARTA do [ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real da ilha de São Tomé], António Pedro de Soveral, ao rei 
[D. João V] sobre a residência que Sua Majestade lhe ordenara que tirasse ao ex-governador Lopo de Sousa 
Coutinho, remetendo-a e concluindo que o mesmo agira com ambição e em prejuízo dos moradores. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 78. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 714. 
 

715. 1738, Março, 22, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre ter 
sabido na presença do tesoureiro-mor da Sé, vigário-geral, cónego Gaspar Gonçalves Pinto, de João Pereira 
de Mendonça, do tenente-general Manuel Dias Azedo e de Manuel de Sousa Ramos e outras pessoas, do 
ataque dos negros do ouvidor-geral António Pedro de Soveral, aos do antigo almoxarife da Fazenda Real, 
João Francisco de Almeida, por retaliação de um ataque dos seus escravos; explicando que mandara prender 
em casa João Francisco de Almeida e que quando o ouvidor lhe escrevera a pedir para recolher o preso à 
cadeia, João Francisco tinha-se retirado para uma fazenda distante da cidade e o oficial que o poderia ir 
buscar estava doente; avisando que o ministro já terminara o tempo da sua provisão e ainda não apresentara 
contas. 
Obs.: juntou-se aqui a carta do governador de 12 de Janeiro de 1740, porque dá continuidade ao processo ao 
indicar as razões porque não cumpriu a provisão de 13 de Abril de 1739, que recebeu em resposta à presente 
missiva; anexo: carta.  
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 79; cx. 7, doc. 47. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 715. 
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716. 1738, Março, 22, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre a falta 
de soldados na fortaleza da ilha e a sua incompetência, não merecendo sequer o soldo que recebiam porque 
fugiam às suas obrigações, sendo apenas de fiar os soldados portugueses, que poderiam chegar a oficiais, 
inclusive os degredados, pedindo por isso soldados brancos para o presídio. 
Obs.: ver consulta de 10 de Novembro de 1738, em AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, 
Cod. 478, fl. 260v-261. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 95. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 716. 
 

717. 1738, Março, 24, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre as 
melhorias na relação com o ouvidor-geral [António Pedro de Soveral] desde que o suspendera do lugar de 
provedor da Fazenda Real, e por ele signatário não interferir na administração da justiça, apesar de ouvir 
queixas contra o dito ouvidor; explicando que aquele ministro tentara, na abertura do pelouro, passar cartas 
aos juízes eleitos apesar disso ser contra o estilo praticada na ilha. 
Obs.: carta. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 80 e 89. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 717. 
 

718. 1738, Março, 25, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre as 
dúvidas dos moradores da ilha do Príncipe com o capitão-mor dela, Luís António de Andrade, já falecido, e as 
queixas dos moradores e do novo capitão-mor do Príncipe, João da Mata e Silva, contra o provedor da 
Fazenda Real do Príncipe, Manuel Raposo de Brito, por este não fazer cumprir o regimento na distribuição 
dos mantimentos e na arrecadação de dízimos e de direitos, permitindo aos seus cunhados, João Fernandes 
Lima e ao feitor e almoxarife João Borges da Silva, procuradores dos navios do Brasil que iam à Costa da 
Mina, grandes lucros em despachos irregulares de fazendas e escravos, e no desvio dr ouro; explicando que 
não tinha quem averiguasse o caso, porque o ouvidor-geral [António Pedro de Soveral] não seria imparcial e 
tinha negócios com João Fernandes Lima; referindo que seria conveniente os governadores irem visitar a ilha 
do Príncipe para averiguar os procedimentos dos ministros e evitar excessos, e determinar que os navios do 
Brasil que viessem à costa da Mina despachassem em São Tomé e não na ilha do Príncipe. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 74. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 718. 
 

719. 1738, Maio, 12, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre [as cartas dos governadores da ilha de São Tomé, Lopo de Sousa 
Coutinho e D. José Caetano Souto Maior, dos capitulares e do Cabido Sé vacante, sobre os distúrbios entre o 
chantre Simão Pires de Campos e os seus sequazes com o perfeito das missões capuchinho italiano, frei 
André de Luca, bem como as queixas do governador e dos capitulares contra o chantre, matéria consultada 
em 18 de Janeiro e 21 de Julho de 1736. 
Obs.: ver consulta em AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 257v-258 e 251v-
252v; anexo: provisão (cópia), parecer, carta e carta (traslado). 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 45 e 73. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 719. 
 

720. [ant. 1738, Maio, 20] 
REQUERIMENTO do ex-capitão-mor da ilha do Príncipe, João Fernandes de Lima, ao rei [D. João V] 
solicitando ordens para que o governador de São Tomé e o capitão-mor da ilha do Príncipe não o impedissem 
de ir [a Portugal] tratar de uns requerimentos, alegando os anos de serviço, a ausência de dívidas aos cofres 
régios, a residência já tirada e deixar a sua casa, família e fazendas. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 81. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 720. 
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721. 1738, Junho, 15, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre a fuga 
de escravos do navio francês da Companhia das Índias, de que era capitão monsieur Buaquene, tendo alguns 
se refugiado com o chantre [Simão Pires de Campos] e os cónegos que viviam com ele, que intentaram logo 
que o capitão João Ribeiro pedisse dinheiro ao capitão francês pela restituição dos negros, mas como pediam 
muito o capitão queixou-se ao governador, que repreendeu João Ribeiro e ordenou que os negros fossem 
entregues pelo valor que se pagava por cabeça ao capitão-mor do mato, mas vindo apenas dois, o signatário 
viu-se obrigado a enviar o tenente[-general] da fortaleza, [Manuel Dias Azedo], com soldados, um sargento e 
um francês para os recuperar, facto que não foi possível devido à oposição armada dos criminosos que 
estavam com o chantre [na fazenda Rozema], sendo preso e sentenciado um deles um mês depois [por 
possuir e usar armas proibidas pela lei de 29 de Março de 1719]. 
Anexo: certidão e carta de sentença (traslado). 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 85 e 84. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 721. 
 

722. 1738, Junho, 19, Bahia 
CARTA do provedor da Alfândega da Bahia, Domingos da Costa de Almeida, ao rei [D. João V] respondendo 
à provisão de 21 de Janeiro de 1737, que lhe ordenava para abater os direitos dos escravos da Costa da Mina 
pagos pelos navios do Brasil nas ilhas de São Tomé e do Príncipe, no montante que anualmente se reservava 
na alfândega da Bahia para o pagamento dos filhos da folha de São Tomé; informando que para isso era 
necessário que os provedores das alfândegas das ilhas declarassem os direitos nos despachos; remetendo as 
relações dos navios que navegaram da Costa da Mina às ilhas de São Tomé e do Príncipe, de 7 de Setembro 
de 1736 a 22 de Julho de 1738, e o respectivo rendimento.  
Anexo: relações. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 83. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 722. 
 

723. 1738, Agosto, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador da ilha de São Tomé, D. 
José Caetano Souto Maior, de 3 de Julho de 1738, acerca do estado da ilha e da falta de povoadores, 
havendo apenas doze moradores europeus, poucos naturais e os restantes eram negros descalços; pedindo o 
envio de 150 pessoas, de todos os ofícios – sapateiros, carpinteiros, alfaiates, seleiros, armeiros, pedreiros, 
oleiros, ferreiros, serralheiros, caldeireiros –, de preferência solteiros, que poderiam vir nas naus de guerra 
que iam para o Brasil; referindo ainda a falta de dinheiro de cobre. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 259v-260v; anexo: carta. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 87 e 86. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 723. 
 

724. 1738, Outubro, 7, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do nomeado para Bispo da ilha 
de São Tomé, frei Leandro da Piedade, solicitando ajuda para custear tudo o que precisava para cumprir 
aquela missão. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 58, fl. 228-228v; anexo: provisão (cópia) e requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 90 e 88. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 724. 
 

725. 1738, Outubro, 24, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre o 
falecimento do capitão-mor da ilha do Príncipe, João da Mata e Silva, tendo a Câmara assumido o seu lugar, 
tendo alguns oficiais arranjado forma de excluir o juiz mais velho, filho do capitão defunto, [António Marques 
do Vale e Silva], metendo no seu lugar Manuel Raposo de Brito; remetendo as cartas que recebeu do Senado 
acerca deste caso e de outros particulares; afirmando que para serenar a ilha nomeara para seu capitão-mor 
Francisco Paulo de Sousa. 
Anexo: cartas (cópias). 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 91. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 725. 
 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE S. TOMÉ E PRÍNCIPE 

AHU_CU_070 

 

PÁG. - 125 / 167 
 

726. 1738, Outubro, 24, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre as 
queixas dos moradores da ilha do Príncipe contra os oficiais e o provedor da Fazenda Real da ilha, [Manuel 
Raposo de Brito], que embarcavam mantimentos em navios portugueses e estrangeiros sem cuidarem da 
arrecadação dos dízimos e dos direitos reais; explicando que não poderia enviar o ouvidor-geral António 
Pedro de Soveral averiguar o caso porque ele não aceitaria a ordem e seria parcial, podendo até deixar-se 
subornar pelo provedor e pelos cunhados deste, o feitor e almoxarife [João Borges da Silva] e João Fernandes 
de Lima, de quem era amigo, pelo que decidira enviar o escrivão dos Contos, Almoxarifado e da Matrícula, 
Miguel Fernandes da Costa, com ordens para suspender e devassar os oficiais e prover no lugar de provedor 
José Rodrigues Pedroso. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 92. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 726. 
 

727. 1738, Outubro, 24, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre o 
ouvidor-geral [António Pedro de Soveral] pôr dúvidas à execução das ordens do signatário ou executá-las mal, 
e ter procedido à venda dos bens de Miguel Fernandes da Costa, pouco depois deste ter ido para a ilha do 
Príncipe em serviço, vingando-se e dando andamento a uma execução de um homem da Bahia, que até então 
tinha deixado parada.  
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 93. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 727. 
 

728. 1738, Outubro, 27, São Tomé 
CARTA do [ex-ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real serventuário da ilha de São Tomé] Paulo de Abreu 
Mendes, ao rei [D. João V] sobre os maus procedimentos do [ouvidor-geral] António Pedro de Soveral, que em 
vez de administrar a justiça passava as noites a jogar cartas paradas em casa da mãe de Tomé de Sousa, 
dormindo de dia, recebendo dádivas nos casos crime como o de João Francisco, Francisco de Alva e 
Francisco Sousa, aumentando o valor do que recebia por inquirir uma testemunha e exigindo assinar as 
contas dos escrivães da causa e contos, apesar de não ser contador; pedindo intervenção contra estes 
excessos e a falta de recursos do povo, onde nem os governadores e os ministros da relação lhe podia valer. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 94. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 728. 
 

729. [ant. 1738, Novembro, 6] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da ilha do Príncipe, João Fernandes Lima, ao rei [D. João V] solicitando 
provisão de licença para ir [a Portugal] para tratar dos seus negócios e dos requerimentos que tinha no 
Tribunal Ultramarino, alegando que o governador o impedira de sair, apesar de ter dado residência e querer 
regressar àquela ilha, onde deixava mulher, família e fazendas. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 5. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 729. 
 

730. [ant. 1738, Novembro, 26] 
REQUERIMENTO de João Pereira de Mendonça ao rei [D. João V] solicitando o posto de capitão-mor da ilha 
do Príncipe, que vagara com o falecimento de Luís António de Andrade, alegando que servira em São Tomé 
entre 1717 e 1737, como capitão de Infantaria de uma companhia do regimento da praça, escrivão e juiz dos 
órfãos, juiz ordinário da Câmara, escrivão, procurador e almoxarife da Fazenda Real, Contos, Almoxarife e 
Matrícula da gente de guerra e novos direitos, sargento-mor da praça, tesoureiro dos órfãos, defuntos e 
ausentes, servindo no governo com outros na ausência do governador António Furtado de Mendonça, de 
ouvidor-geral, de corregedor da comarca, de provedor da Fazenda Real uma das vezes na ausência de João 
Coelho de Sousa e de tenente-general. 
Obs.: m. est.; doc. parcialmente cosido e numerado; anexo: fé de ofícios (traslado), mandado, certidões, 
requerimento, provisão, cartas patentes e alvará de folha corrida. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 97. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 730. 
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731. 1738, Dezembro, 2, São Tomé 
CARTA do [oficiais da Câmara da ilha de São Tomé] ao rei [D. João V] sobre o bom governo de D. José 
Caetano Souto Maior, e as razões contra o ouvidor-geral António Pedro de Soveral, que fora em correição à 
ilha do Príncipe, onde obteria muitas conveniências como tivera ao explorar os moradores dali, dando como 
exemplo as sentenças de João Francisco de Almeida e de Francisco de Alva Brandão; afirmando que os 
moradores se queixavam ao governador mas ele dizia que o seu regimento não lhe permitia interferir na 
administração da justiça; pedindo novo ouvidor ou jurisdição para o governador intervir. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 99. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 731. 
 

732. 1738, Dezembro, 20, São Tomé 
CARTA do [tenente-general da fortaleza da ilha de São Tomé], Manuel Dias Azedo, ao rei [D. João V] sobre 
ter ficado a substituir o ouvidor-geral e corregedor da comarca, António Pedro Soveral, que fora em correição 
à ilha do Príncipe, e das queixas dos moradores contra aquele ministro por levar salários excessivos, distribuir 
as causas e acções de modo diferente ao costume, por decidir as sentenças conforme os benefícios 
oferecidos pelas partes, usando nisso o seu parente Joaquim Pereira, e também por desrespeitar os 
privilégios dos moradores, como fizera ao não libertar, nem aceitar os requerimentos de João Francisco de 
Almeida, factos que levavam os moradores a recorrer ao alvará de 23 de Abril de 1723, uma vez que nem o 
governador lhes poderia valer.  
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 98. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 732. 
 

733. 1738, Dezembro, 26, São Tomé 
CARTA do [ex-ouvidor-geral e provedor da Fazenda Real serventuário da ilha de São Tomé], Paulo de Abreu 
Mendes, ao rei [D. João V] sobre as extorsões e roubos que o ouvidor-geral António Pedro de Soveral praticou 
na correição em São Tomé, com ajuda de um parente [Joaquim Pereira], dando como exemplo os casos de 
Francisco de Sousa, D. Vitória, Francisco de Alva Brandão, do capitão de um navio do Brasil João Furtado, 
para além de andar de noite em casas indignas a jogar, dormir de dia, tirar comissão aos ausentes e ao 
tesoureiro e escrivães, tudo isso sem que o governador pudesse agir, por falta de jurisdição; pedindo castigo 
para o ouvidor e novo ministro para aquela ilha. 
AHU-São Tomé, cx. 6, doc. 100. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 733. 
 

734. 1739, Janeiro, 3, Lisboa 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], António Guedes Pereira, ao [conselheiro do Conselho 
Ultramarino] José de Carvalho e Abreu, para que o Conselho lhe remetesse a consulta sobre os ornamentos 
para as igrejas de ilha de São Tomé. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 58. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 734. 
 

735. 1739, Janeiro, 20, Ilha do Príncipe 
CARTA do ouvidor-geral da ilha de São Tomé, António Pedro de Soveral, ao rei [D. João V] respondendo à 
provisão [de 19 de Abril de 1736] e dando informação das queixas do capitão-mor da ilha do Príncipe, Luís 
António [de Andrade, nas cartas de 7 e 12 de Agosto de 1734], contra o tenente da fortaleza, António 
Marques, os franceses [Francisco Bulor e João Gular que viviam naquela ilha e que o governador Lopo de 
Sousa Coutinho provera como capitão-de-mar-e guerra e sargento-mor, respectivamente], e contra o [tabelião 
negro por ter feito desaparecer os autos contra] Firmino José Franco, [sobrinho do falecido capitão-mor do 
Príncipe, António Franco Português], e ser responsável pelas dívidas que a sua tia, D. Joana [Lopes de 
Sequeira] tinha com a Fazenda Real.  
Obs.: anexo cosido e parcialmente numerado; anexo: auto. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 39. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 735. 
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736. 1739, Fevereiro, 23, São Tomé 
CARTA de João Pereira de Mendonça ao rei [D. João V] sobre ter substituído o [ouvidor] e desembargador 
António Pedro de Soveral, que fora em correição à ilha do Príncipe, explicando por que não cumprira o 
despacho para vender parte dos bens que haviam sido sequestrados ao desembargador João Coelho de 
Sousa.  
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 31. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 736. 
 

737. 1739, Fevereiro, 25, Ilha do Príncipe 
CARTA do ouvidor-geral da ilha de São Tomé, António Pedro de Soveral, ao rei [D. João V] remetendo o auto 
de testemunhas que fizera conforme a provisão [de 22 de Novembro de 1736, acerca das queixas contra o ex-
capitão-mor da ilha do Príncipe, João Fernandes Lima], tendo concluído que a acusação era falsa e da 
responsabilidade do capitão-mor que lhe sucedeu, Luís António [de Andrade], e do morador e natural da ilha, 
José Rodrigues.  
Anexo: auto, carta, requerimentos (traslados) e informação. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 1. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 737. 
 

738. [ant. 1739, Março, 5] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da ilha do Príncipe, João da Mata e Silva, ao rei [D. João V] solicitando 
provisão para que o provedor da Fazenda Real, Manuel Raposo de Brito, obrigasse os capitães de navios e 
seus procuradores a comprar-lhe os seus mantimentos pelos preços praticados na terra, ordenando que o 
provedor não executasse a dívida do suplicante, porque estava segura com os seus bens e fiador; alegando 
que a dívida fora detectada pelo desembargador João de Araújo e era referente ao procedido das fianças de 
navios do Brasil que se perderam, que a vinha pagando e que pagaria mais depressa se vendesse os frutos 
das suas fazendas aos navios do Brasil ou se passasse letras à Fazenda Real da Bahia e de Pernambuco, o 
problema era que os navios vinham remetidos ao provedor da ilha e aos seus cunhados, João Borges da 
Silva, feitor e almoxarife da Fazenda Real, e João Fernandes Lima, ambos procuradores dos ditos navios. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 2. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 738. 
 

739. [ant. 1739, Março, 9] 
REQUERIMENTO do nomeado para Bispo da ilha de São Tomé, frei Leandro da Piedade, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para que o seu meirinho pudesse usar vara branca. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 3. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 739. 
 

740. [ant. 1739, Abril, 1] 
REQUERIMENTO do nomeado para Bispo da ilha de São Tomé, frei Leandro da Piedade, ao rei [D. João V] 
solicitando adiantamento para pagar a passagem e a sustentação da sua pessoa e da sua família, em virtude 
de já ter gasto o que Sua Majestade lhe adiantara para os preparativos da viagem. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 4. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 740.  
 

741. [ant. 1739, Abril, 20] 
REQUERIMENTO de D. Francisca Josefa da Câmara, irmã do ex-governador da ilha de São Tomé, José 
Pinheiro da Câmara, ao rei [D. João V] solicitando as ordens necessárias para que se tirasse com brevidade a 
residência do tempo que o seu irmão serviu naquele governo, tendo falecido na ilha do Príncipe, sem 
dependentes, alegando que a demora da residência a prejudicava. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 6. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 741. 
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742. 1739, Maio, 2, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a nomeação de pessoas para governador da ilha 
de São Tomé, sendo candidatos António Ferrão Castelo Branco, Amaro de Sousa Coutinho e Dionísio 
Carvalho de Abreu. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 342-343; anexo: parecer. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 9 e 8. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 742. 
 

743. 1739, Maio, 9, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre ter sido 
avisado pelo capitão-mor e pelo provedor da Fazenda Real da ilha do Príncipe que o ouvidor-geral, António 
Pedro de Soveral, fugira a 6 de Março num navio francês com destino a São Domingos, ilha da Martinica e 
que durante a correição que fizera na ilha do Príncipe usara de todos os meios para tirar dinheiro aos 
moradores, tendo-se servido até de uma ordem régia sobre os procedimentos do provedor Manuel Raposo de 
Brito, do feitor João da Silva Borges e de João Fernandes Lima para tirar proveitos. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 10. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 743. 
  

744. 1739, Maio, 26, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre a dívida 
do provedor João de Sousa Coelho à Fazenda Real, segundo informação de Paulo de Abreu Mendes que o 
substituíra durante a correição à ilha do Príncipe; dando conta da sua inquietação quanto às dívidas e créditos 
à Fazenda Real, considerando que nisso influía o facto de os ouvidores terem a jurisdição de provedores, 
sendo proveitoso separar os cargos e o de provedor ser servido por um dos principais e mais abastados da 
terra; mencionando que os actos do ouvidor António Pedro de Soveral prejudicaram os recebedores Miguel 
Monteiro Rebelo e Gaspar Raposo Viegas. 
Anexo: instrumento em pública forma, certidões (traslados), auto (traslado) e lista. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 11 e 13; cx. 59, doc. 21. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 744. 
 

745. 1739, Maio, 28, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] remetendo 
uma segunda via da sua carta de 9 de Maio sobre o aviso do capitão-mor e do provedor da Fazenda Real da 
ilha do Príncipe acerca da fuga do ouvidor-geral António Pedro de Soveral, provando os maus procedimentos 
daquele ministro, nomeadamente com as cartas do capitão-mor e do provedor da ilha do Príncipe. 
Anexo: carta e instrumentos em pública forma. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 12. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 745. 
 

746. 1739, Maio, 28, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre os 
empréstimos que João Francisco de Almeida fizera ao desembargador João Coelho de Sousa, segundo Paulo 
de Abreu Mendes, em cobranças indevidas na correição à ilha do Príncipe, nomeadamente na arrecadação de 
escravos e em ordenados devidos. 
Anexo: instrumentos em pública forma. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 13. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 746. 
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747. 1739, Maio, 29, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre o 
extravio do ouro em pó que, segundo o capelão do navio de Pernambuco, [Nossa Senhora do Soledade e 
Água de Lupe, de alcunha a Gamela, padre António da Rocha Freitas], fora entregue ao provedor da Fazenda 
Real, Manuel Raposo de Brito, [pelo piloto José Rodrigues Ramos - que fazia de capitão do navio após a 
morte de José Furtado -, na sua presença, na do padre José Rodrigues Nery e na de João da Silva Borges]; 
explicando que o navio vinha da Costa da Mina e fora despachar à ilha do Príncipe, onde o ouro fora dado ao 
dito provedor por ele ser procurador dos donos e dos interessados no navio; tendo ordenado ao provedor para 
tomar depoimento às testemunhas.  
Anexo: instrumentos em pública forma e auto (traslado). 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 14. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 747. 
 

748. 1739, Maio, 29, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre a 
chegada do iate [Santa Ana], feito no Brasil, remetendo a conta feita pelos oficiais da Ribeira da Bahia e paga 
por Matias de Torres [Bezerra]; afiançando que depois da embarcação levar os missionários a Oere traria 
fretes que cobririam as despesas; dando conta que expedira o aviso da fuga do ouvidor-geral, [António Pedro 
de Soveral] e ordenara ao provedor da Fazenda Real [Manuel Dias Azedo] a colocação de editais para quem 
quisesse carregar escravos a frete para o Rio de Janeiro e a Bahia; solicitando sucessor e permissão para ir 
ao Brasil no dito iate, porque não havia outra embarcação capaz, as da Costa da Mina não tinham cómodos e 
era preferível isso do que fretar um navio estrangeiro. 
Anexo: relação (traslado). 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 15. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 748. 
 

749. 1739, Junho, 1, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] remetendo a 
certidão que ordenara ao provedor da Fazenda Real [Manuel Dias Azedo] acerca da receita e despesa feita 
pelo actual almoxarife, o sargento-mor Caetano Luís Coelho, para demonstrar a diferença de a administração 
da Fazenda estar a cargo de alguém da terra; referindo que a certidão reflectia o pagamento dos filhos da 
folha eclesiásticos e seculares, o custo do iate, as rendas reais, a fiança de direitos e os gastos extraordinários 
com os reparos da artilharia.  
Anexo: portaria (traslado). 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 16. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 749. 
 

750. 1739, Junho, 4, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] remetendo a 
lista da despesa anual da ilha com os filhos da folha [e a infantaria da fortaleza de São Sebastião, pagos pelos 
rendimentos da provedoria da Fazenda Real e da Alfândega]. 
Anexo: relação e informação. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 17. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 750. 
 

751. [ant. 1739, Junho, 29] 
REQUERIMENTO do nomeado para mestre-escola da Sé da ilha de São Tomé, sacerdote do hábito de São 
Pedro, padre Domingos Luís Coelho, ao rei [D. João V] solicitando provisão de mantimentos para poder cobrar 
a côngrua que lhe pertencia. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 19. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 751. 
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752. 1739, Julho, 20, São Tomé 
CARTA dos oficiais da Câmara da ilha de São Tomé ao rei [D. João V] sobre a tranquilidade sentida na ilha 
desde a chegada do governador José Caetano Souto Maior, afirmando que a sua integridade havia 
contribuído para o aumento do lucro dos moradores, que zelava pelo cumprimento da lei nova [das armas], 
evitando muitas mortes entre os escravos dos moradores, e não interferia na administração da justiça ou fazia-
o com muita justificação; pedindo que o governador permanecesse mais tempo naquele cargo.  
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 20. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 752. 
 

753. [ant. 1739, Julho, 23, Lisboa] 
REQUERIMENTO do homem preto, João José, filho de pais ingénuos, que nascera livre na cidade de São 
Cristóvão de Havana, Índias de Castela, ao rei [D. João V] solicitando ordens para que o governaondor e as 
justiças de São Tomé lhe restituíssem a liberdade e o ressarcissem dos danos e injúrias sofridas; explicando 
que fazendo serviço nas naus [de Castela], fora aprisionado por um navio inglês e fugira ao aportar na ilha de 
São Tomé, sabendo que era terra de católicos, mas que não podendo provar que era livre foi preso e vendido 
ao vigário-geral, Manuel Luís Coelho, que lhe dera alforria e o levara para o Rio de Janeiro, mas falecendo o 
vigário o irmão deste, o cónego Domingos Luís Coelho, mandara-o prender, tratou-o mal e acabou por vendê-
lo a um capitão francês, tendo ido parar a um porto francês, de onde fugiu até chegar a Lisboa para pedir a 
piedade de Sua Majestade. 
Obs.: m. est.; “ingénuo” era o termo dado ao filho de escravos que nascera livre; anexo: certidão e aviso.  
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 21. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 753. 
 

754. [ant. 1739, Julho, 25, São Tomé] 
CARTA do provedor dos defuntos e ausentes, [sargento-mor] Nicolau da Silva Barroso, ao rei [D. João V] 
sobre os prejuízos que o ex-provedor dos defuntos e ausentes, Lucas Pereira de Araújo e Azevedo, causara 
ao seu padrasto Miguel Montanha Rebelo, explicando que no tempo em que o padrasto servira de tesoureiro 
dos defuntos e ausentes fora sócio do desembargador e este ficara a dever-lhe certas quantias e sabendo-o 
falecido vendera-lhe os bens, deixando o suplicante e herdeiro, ainda menor, pobre e sem meios de ir [a 
Portugal] requerer justiça; pedindo restituição dos bens da sua herança. 
Anexo: justificações (traslados), instrumento em pública forma (traslado) e testamento (traslado). 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 23 e 22. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 754. 
 

755. 1739, Julho, 27, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre a 
chegada à Costa da Mina de dois directores de uma companhia inglesa, criada por mercadores de Londres, 
estabelecendo um deles, Roberto Mor, uma feitoria no porto de Apâ e, o outro, Heymelton, uma no porto de 
Anne Babû, onde, com as fazendas do seu país, resgatavam escravos, com os quais adquiriam tabaco aos 
navios do Brasil e com ele obtinham o ouro produzido naqueles portos; referindo as vantagens em aceitar que 
os ingleses trouxessem a São Tomé todos os escravos necessários ao Brasil, proibindo-se que os navios do 
Brasil fossem à Costa da Mina, deixando assim de pagar os 10% que a companhia holandesa lhes cobrava, 
cortando o fornecimento de tabaco aos holandeses, sem o qual não teriam como resgatar escravos, e 
diminuindo o contrabando de ouro em pó; dando conta que um navio de Bristol fora ao Luango e vira a 
fortaleza holandesa cercada por negros Fantins e Minas que queriam restituir o castelo aos portugueses, pelo 
que pedira ao vice-rei do Brasil o envio do iate para acudir a este negócio. 
Obs.: a companhia deve ser a Royal African Company; anexo: carta e aviso. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 25 e 51. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 755. 
 

756. 1739, Julho, 27, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre o 
provedor da Fazenda Real ter apanhado duas embarcações carregadas de mantimentos que iam para um 
navio inglês para serem trocadas por mantimentos sem pagar os dízimos e direitos respectivos, sendo por 
isso necessário que a Alfândega tivesse um selo para selar as fazendas compradas aos navios estrangeiros e 
as que os navios do Brasil traziam, sequestrando todas as outras e assim evitar descaminhos. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 25. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 756. 
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757. [ant. 1739, Agosto, 6, Lisboa] 
REQUERIMENTO de Estevão de Melo, preso na cadeia da Corte, testamenteiro do antigo ouvidor da ilha de 
São Tomé, desembargador João Coelho de Sousa, ao rei [D. João V] solicitando ordem de sequestro aos 
bens do falecido ouvidor, na Corte e no Reino, e que os mesmos lhe fossem entregues já avaliados, para que 
desse conta do procedido deles e pagasse à Fazenda Real o que lhe era devido, bem como em qualquer 
acção que lhe pertencesse; alegando que o juiz dos órfãos, desembargador Atanásio José Freire Batalha, 
obrigara o suplicante a inventariar os bens do ouvidor no dia em que este falecera na cadeia, levando-os e 
dizendo que iam para a casa do promotor, apesar do suplicante ser obrigado pelo testamento a dar conta do 
procedido dos bens, temendo o descaminho deles.  
Anexo: testamento.  
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 26. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 757. 
 

758. 1739, Agosto, 28, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] reiterando o 
pedido que fizera na carta de 29 de Maio, solicitando permissão para seguir para o Brasil no iate [Santa Ana] 
assim que terminasse o seu triénio, em virtude de não haver outra embarcação capaz de o levar e as da Costa 
da Mina virem carregadas de escravos e sem cómodos para seguir nelas. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 27. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 758. 
 

759. 1739, Agosto, 28, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] remetendo 
cópia da sua carta de 27 de Julho, sobre os negros Fantins e Minas terem sitiado os holandeses do castelo de 
São Jorge da Mina, para os despejar e restituir o domínio de Sua Majestade, tendo já pedido o iate [Santa 
Ana] ao vice-rei do Brasil para o caso de ser preciso; dando conta que o estado de guerra da Costa da Mina 
fizera faltar lá os mantimentos e muitos navios franceses e ingleses vinham prover-se à ilha de São Tomé, que 
felizmente tinha abundância de víveres, mas na do Príncipe já faltavam provisões, segundo carta do seu 
capitão-mor, devido a essa procura excessiva dos navios. 
Anexo: carta (cópia). 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 28 e 24. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 759. 
 

760. [post. 1739, Agosto, 28] 
LISTA das cartas do governador da ilha de São Tomé, [D. José Caetano Souto Maior, ao rei D. João V] 
recebidas em Abril de 1740. 
Obs.: m. est.; datação aferida pela data da carta mais tardia que consta na lista. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 53. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 760. 
 

761. 1739, Setembro, 2, São Tomé 
CARTA do ex-presidente do hospício de Santo Agostinho na ilha de São Tomé, frei Francisco de Monte 
[Calvário], ao rei [D. João V] sobre os maus procedimentos dos governadores e em particular de D. José 
Caetano Souto Maior, que destituíra o provedor António Pedro [de Soveral] por ganância, favorecera o 
desembargador João Coelho [de Sousa] e a sua família, nomeara João da Mata [e Silva] como capitão-mor do 
Príncipe, vingando-se do ex-capitão-mor João Fernandes Lima, mandara o capitão-mor cativar os 
mantimentos dos moradores e vendê-los em nome de Sua Majestade, provera um filho da terra incapaz como 
almoxarife, ficando o cofre praticamente nas suas mãos; alertando que o ouvidor João Coelho [de Sousa] e o 
governador Lopo de Sousa Coutinho pediram o iate com falsos motivos, querendo o navio para os seus 
negócios; dando conta da falta de moradores, da opressão em que viviam e da sua pobreza, devido à 
usurpação dos negócios pelos governadores; aconselhando a escolher um governador entre as pessoas da 
terra.  
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 29. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 761. 
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762. 1739, Setembro, 24, São Tomé 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre as cartas do ouvidor-geral daquela ilha, António 
Pedro de Soveral, sobre as acções do governador D. José Caetano Souto Maior, perturbando a administração 
da justiça e impedindo o ouvidor de servir, querendo administrar a Fazenda Real à sua vontade; o conselho 
analisou a carta dos oficiais de Câmara da ilha do Príncipe sobre as vexações que sofreram e sem conseguir 
queixar-se ao rei, bem como as cartas do provedor da Fazenda Real da ilha do Príncipe, Manuel Raposo de 
Brito, contra os procedimentos do governador; o conselho sugeriu que se dessem ordens ao novo ouvidor 
para tirar residência ao ouvidor porque regressara antes de terminar o triénio, referindo que já fora nomeado 
para aquele governo o tenente de mestre de campo general da Bahia, António Ferrão de Castelo Branco. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 262v-263; anexo: cartas, 
parecer, aviso e despacho. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 30, 32 e 62. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 762. 
 

763. 1739, Outubro, 2, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre ter 
pedido um selo para a Alfândega, em carta de 27 de Julho, a fim de evitar que os moradores e eclesiásticos 
descaminhassem os dízimos e direitos reais; explicando que o provedor não executara as diligências que lhe 
ordenara para diminuir o problema, nem mandara os soldados da fortaleza servir de guardas e ir aos navios; 
referindo o pouco rendimento dos dízimos e a necessidade de selo para selar as fazendas dos moradores 
antes de as venderem aos estrangeiros, para que pagassem o devido.  
Obs.: ver carta mencionada em AHU_CU_070, Cx. 7, D. 756. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 33. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 763. 
 

764. [ant. 1739, Outubro, 16] 
REQUERIMENTO do capitão de Infantaria da fortaleza Cesária de Ajudá, na Costa da Mina, Manuel Correia 
da Cunha, ao rei [D. João V] solicitando o pagamento dos soldos que vencera [depois de provido no posto em 
virtude da promoção de João Basílio para segundo director da feitoria de Ajudá], alegando que apesar da 
carta patente do conde de Sabugosa e vice-rei do estado do Brasil, [Vasco Fernandes César de Meneses] já 
ter sido confirmada, o procurador-mor do Brasil duvidava em pagar-lhe os soldos anteriores à confirmação, 
prejudicando-o, quando o atraso da confirmação não lhe podia ser imputado; esclarecia que fora provido 
conforme a provisão régia de 14 de Maio de 1723, pela qual se haviam criado os postos necessários à feitoria 
[estabelecida por José de Torres]. 
Obs.: doc. sem numeração antiga, referência apenas à cx. 7; anexo: requerimentos, mandado, carta patente, 
carta, provisões (cópias) e instrumento em pública forma. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. ?; cx. 5, doc. 97. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 764. 
 

765. [ant. 1739, Outubro, 17] 
REQUERIMENTO do sargento-mor da ilha do Príncipe, Francisco Xavier de Monte Leão, ao rei [D. João V] 
solicitando provimento do posto de capitão-mor daquela ilha, alegando os serviços prestados e ser filho 
legítimo de Rodrigo Lopes Gago que servira de capitão-mor. 
Obs.: m. est.; ver consulta de 17 de Outubro de 1739, em AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 23, fl. 407v-
408; anexo: cartas patentes, certidão, mandado e provisão. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 34. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 765. 
 

766. [ant. 1739, Outubro, 23] 
REQUERIMENTO do ex-tesoureiro dos defuntos e ausentes da ilha de São Tomé, João Francisco de 
Almeida, ao rei [D. João V] solicitando permissão para sair daquela ilha com a sua mulher, ambos doentes 
devido ao clima, e embarcarem para [Portugal], sem que o governador os pudesse impedir. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 35. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 766. 
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767. 1739, Outubro, 23, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre as 
dúvidas no valor do frete dos géneros que os moradores carregaram no iate que se mandara fazer no Brasil e 
das queixas que eles deviam ter feito a Sua Majestade por os ter mandado descarregar as fazendas vindas do 
Brasil na Alfândega, na presença dos oficiais, de modo a averiguar a existência de ouro [em pó]; dando conta 
que os moradores não pagavam direitos ou dízimos, excepto daquilo que vendiam e mesmo assim tentavam 
embarcar os géneros às escondidas e sem pagar; afirmando que a falta de navios de escravos da Costa da 
Mina prejudicava o rendimento daquela alfândega, devendo os barcos do Brasil pagar ao menos os direitos 
das fazendas que ali vendiam.  
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 35-A. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 767. 
 

768. [ant. 1739, Novembro, 4] 
REQUERIMENTO do provido numa conezia da Sé de Nossa Senhora da Graça do Bispado da ilha de São 
Tomé, presbítero do hábito de São Pedro, padre José Nunes Colares, ao rei [D. João V] solicitando alvará de 
mantimento. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 36-A. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 768. 
 

769. [ant. 1739, Novembro, 9] 
REQUERIMENTO do provido no governo da ilha de São Tomé, António Ferrão de Castelo Branco, ao rei [D. 
João V] solicitando ajuda de custo idêntica à que fora concedida aos seus antecessores, D. José Caetano 
Souto Maior e Lopo de Sousa Coutinho, para se poder aviar para aquela ilha. 
Anexo: certidão e requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 38, 37 e 55. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 769. 
 

770. 1739, Novembro, 24, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre a falta 
de um selo na Alfândega para evitar os desvios nos direitos reais; dando conta que as fazendas vindas nos 
navios do Brasil – linhagens, sedas ligeiras, panos de linho e drogas – não eram vendidas na Costa da Mina 
porque os estrangeiros vendiam fazendas idênticas dos seus países a preços mais baixos, e que assim as 
fazendas do Brasil eram trocadas em São Tomé por sabão e azeite, sem pagarem direitos, ao passo que se 
os estrangeiros vendessem as suas fazendas nesta ilha pagariam direitos, tendo por isso tentando, a bem da 
Fazenda Real, que não houvesse isenção nas fazendas do Brasil, mas como os moradores e os eclesiásticos 
se opuseram, aguardava ordens de Sua Majestade. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 40. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 770. 
 

771. 1740, Janeiro, 7, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] respondendo à 
ordem de 17 de Abril de 1739, que lhe exigia a razão da tomada de posse do Hospício de Santo António dos 
capuchinhos italianos; referindo que frei Clodeveo e frei Filipe de Todi vieram consigo da Bahia, mas o 
primeiro faleceu e o segundo ficou doente na ilha do Príncipe, e que os religiosos que chegaram depois, padre 
frei José de Vandola e frei Bernardino, preferiram ficar com o síndico, porque diziam que na Sé residiam 
cónegos excomungados e deviam obediência aos que residiam atrás da ilha; explicando que com a chegada 
do [vice-perfeito da missão], frei Filipe de Todi, já recuperado, foram todos para o hospício, sabendo porém 
que o governador [Lopo de Sousa Coutinho, na altura da cisão entre os cónegos], fizera arrecadação do que 
havia no hospício e dera a chave ao síndico, porque o hospício ficara sem ninguém, sendo por isso falsa 
qualquer queixa contra si nesta matéria, como provaria a residência, já que findava o seu triénio. 
Anexo: declaração. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 43. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 771. 
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772. 1740, Janeiro, 9, São Tomé 
CARTA dos [oficiais da Câmara] da ilha de São Tomé ao rei [D. João V] agradecendo a resposta régia de 15 
de Junho de 1739, e queixando-se da falta de medicamentos e de quem os aplicasse, da escassez de trocos 
de dinheiro para comprarem nas feiras o que necessitavam para o seu sustento e de dinheiro de cobre com 
cunho diferente do usado no Brasil; referindo a fuga do ouvidor-geral, António Pedro de Soveral, a partir da 
ilha do Príncipe, num navio francês, e o bom governo de D. José Caetano Souto Maior. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 44. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 772. 
 

773. 1740, Janeiro, 10, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] respondendo à 
ordem de 30 de Agosto de 1739, sobre as negócios e desordens feitos na ilha do Príncipe pelo capitão-mor 
dela, João Fernandes Lima, e os seus cunhados, o provedor da Fazenda Real, Manuel Raposo de Brito, e o 
feitor e almoxarife, João da Silva Borges, e a conta dada pelo desembargador João Coelho de Sousa acerca 
desta matéria; explicando que não enviara o ouvidor-geral, António Pedro de Soveral, averiguar o caso por 
recear que fosse parcial, porque não aceitava as suas ordens e os visados eram seus procuradores; 
afiançando a inteireza e zelo com que governou, podendo ter errado, mas tendo cumprido sempre as ordens 
guardadas na secretaria do governo e o regimento, apesar de haver acusações em contrário, pelo que pedia 
para ser afastado daquele governo e seja tirada a sua residência por ministro competente. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 46. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 773. 
 

774. 1740, Janeiro, 13, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] respondendo à 
ordem de 14 de Julho de 1738, que lhe ordenava para dar ao provedor da Fazenda Real, e não ao almoxarife, 
a ordem para reparar a artilharia da fortaleza; dando conta que o provedor António Pedro de Soveral não dera 
a portaria ao almoxarife, que temendo não poder levar em conta a despesa, não deu início à obra; explicando 
que o provedor negara o facto e mesmo tendo-lhe ordenado para a entregar, não o fez, porque nunca acatara 
ordens do signatário para despesas com o real serviço.  
Anexo: portaria. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 48 e 45. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 774. 
 

775. 1740, Janeiro, 13, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] respondendo à 
[provisão] de 16 de Junho de 1738, que lhe ordenava para remeter cópia da ordem ou regimento que usara 
para prover postos com soldo e explicar a baixa do alferes da fortaleza, António Vaz; explicando que se 
baseara no costume usado por outros governadores e no capítulo quinze do regimento dado ao governador 
Manuel António Pinheiro da Câmara e que dera baixa ao alferes sem fazer as mostras, porque o escrivão dos 
Contos e o alferes estavam doentes. 
Anexo: regimento (cópia de regimento) e provisão (cópia). 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 49; AHU-Cabo Verde, cx. 19, doc. 11. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 775. 
 

776. [post. 1740, Janeiro, 13] 
LISTA das cartas que o governador da ilha de São Tomé, [D. José Caetano Souto Maior] escreveu ao rei [D. 
João V entre 1739 e início de 1740], e enviadas na monção de 1740. 
Obs.: datação aferida pela data da carta mais tardia que consta na lista. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 42. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 776. 
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777. 1740, Janeiro, 14, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] respondendo à 
ordem de 10 de Julho de 1739, sobre ter mandado ao capitão-mor da ilha do Príncipe, João da Mata [e Silva] 
para vender os frutos dos moradores com igualdade aos navios portugueses e estrangeiros; explicando que 
não tirara a licença de venda aos moradores, mas tentara que a venda não ficasse exclusivamente nas mãos 
do provedor da Fazenda Real da ilha do Príncipe, Manuel Raposo de Brito e dos seus cunhados, o João 
Borges da Silva e João Fernandes de Lima, porque prejudicavam os mais pobres e a Fazenda Real; dando 
conta que o capitão de navio, António Pinheiro Gil se queixara do valor do despacho dos escravos e referindo 
as razões porque provera como capitão-mor João da Mata [e Silva] e por morte deste Francisco Paulo [de 
Sousa] e não a Manuel Raposo de Brito e a João Borges da Silva e João Fernandes de Lima.  
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 50. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 777. 
 

778. 1740, Abril, 16, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre o 
provedor da Fazenda Real da ilha do Príncipe, Manuel Raposo de Brito, e os seus cunhados, o feitor e 
almoxarife João Borges da Silva, e o ex-capitão-mor João Fernandes de Lima, tirarem proveito do dinheiro do 
cofre, lesando a Fazenda Real, os filhos da folha e os moradores da ilha, tendo adquirido na Bahia e 
Pernambuco as procurações dos senhorios dos navios que resgatavam escravos na Costa da Mina e 
despachando na ilha do Príncipe, fazendo muito lucro em negociatas; referindo que não havia ministros que 
os travassem, por cumplicidade ou desconhecimento, mas que João Coelho de Sousa dera conta do caso a 
Sua Majestade; defendendo que só o castigo travaria os abusos; pedindo sucessor e permissão para usar o 
iate para ir para o Brasil; alertando que se poderiam conferir as notícias da ilha do Príncipe na sua residência 
e que o estado de guerra na Costa da Mina atrasava a chegada ali de vários navios de escravos.  
Anexo: certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 52 e 54. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 778. 
 

779. 1740, Junho, 3, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre o valor 
dos ordenados e emolumentos dos escrivães da Alfândega levarem muitos a recusar os ofícios, porque o 
rendimento era insuficiente e não podiam cultivar as fazendas de onde se sustentavam; dando conta que 
Manuel Alves da Cunha se escusara ao ofício de escrivão das entradas por essa razão e que a falta de 
secretário do governo se devia à ausência de ordenado, sugerindo o aumento dos ordenados dos escrivães e 
a criação de um salário para o secretário; aconselhando que as cartas de serviço viessem em sacos, porque 
se vinham avulsas perdiam-se e estavam ainda a chegar cartas de 1736. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 56. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 779. 
 

780. 1740, Julho, 14, Ilha do Príncipe 
CARTA dos [oficiais da Câmara da ilha do Príncipe] ao rei [D. João V] sobre a falta de religiosos agostinhos 
descalços naquela ilha, para ensinar os seus filhos e não terem de os mandar para os portos do Brasil, porque 
daí advinham vários prejuízos; pedindo dois religiosos daquela ordem e ajuda de custo para principiarem ali 
um hospício. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 59. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 780. 
 

781. 1740, Agosto, 2, São Tomé 
CARTA do [cabido da Sé da ilha de São Tomé] ao rei [D. João V] sobre a chegada do Bispo D. frei Leandro da 
Piedade a 26 de Junho, estando a ilha em sossego devido às acções do prelado do hospício, frei José da 
Encarnação, que viera antes e assumira o Bispado; dando conta que fora dada posse da dignidade de 
arcediago ao padre António de Sousa da Ponte e que o Bispo falecera a 19 de Julho; informando que na ilha 
ficavam apenas dois religiosos agostinhos descalços, o prelado do hospício que assumiu o Bispado e 
pacificou a ilha e frei António do Espírito Santo a servir de vigário-geral e provisor. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 57. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 781. 
 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE S. TOMÉ E PRÍNCIPE 

AHU_CU_070 

 

PÁG. - 136 / 167 
 

782. 1740, Setembro, 19, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre ter 
provido no cargo de ouvidor e seus anexos, Manuel de Sousa Ramos, na ausência de António Pedro de 
Soveral, e de o ter substituído por João Francisco de Almeida, que provera também de provedor dos defuntos 
e ausentes aquando da morte do tesoureiro Nicolau da Silva Barroso; informando que após a morte do Bispo 
[frei Leandro da Piedade], o vigário do hospício, José da Encarnação, perturbara o cabido e a ilha, dando 
refugio e evitando que João Francisco de Almeida recebesse as notificações dos oficiais de justiça em 
consequência dos abusos e irregularidades com que serviu, nomeadamente nos casos de Paulo de Sousa da 
Ponte e de João Coelho de Sousa; remetendo provas da quebra dos rendimentos dos dízimos no tempo que 
serviu de provedor da Fazenda Real, Manuel Raposo de Brito.  
Anexo: instrumento em pública forma e certidões 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 59. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 782. 
 

783. 1740, Outubro, 8, Bahia 
CARTA do [governador nomeado] para a ilha de São Tomé, António Ferrão Castelo Branco, ao rei [D. João V] 
sobre ter ficado empenhado com as despesas que fizera para arranjar embarcação que o levasse da Bahia 
àquela ilha, porque não havia embarcação disponível e o bergantim que comprara estava em tão mau estado 
que o conde das Galveias e vice-rei do Brasil [André de Melo e Castro] para se cumprir as ordens de Sua 
Majestade tomara e avaliara uma galera que o signatário pagara à sua custa, tendo ainda que esperar que 
fosse reparada para seguir viagem.  
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 60. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 783. 
 

784. 1740, Novembro, 16, Lisboa 
ESCRITO do [secretário da Mesa da Consciência e Ordens], Domingos Pires Bandeira, ao [secretário do 
Conselho Ultramarino], Manuel Caetano Lopes de Lavre, remetendo ao Conselho Ultramarino a carta do 
governador da ilha de São Tomé, D. José Caetano Souto Maior, por ser matéria do seu foro. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 61. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 784. 
 

785. 1741, Janeiro, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do governador da ilha de São Tomé, D. 
José Caetano Souto Maior, de 1 de Junho de 1739, sobre a forma como os ministros faziam correição na ilha 
do Príncipe, tomando contas aos almoxarifes, suspendendo oficiais, fazendo cargas, descargas e 
pagamentos, e dando despacho aos navios que ali aportavam, tudo sem formalidade, advindo daí 
descaminhos para a Fazenda Real; o conselho requereu pareceres específicos ao contador dos Contos, 
António Xavier Soeiro, e ao juiz dos feitos da Fazenda e Coroa, desembargador João Marques Bacalhau. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 269v-271; anexo: avisos, carta 
e despachos. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 62 e 58. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 785. 
 

786. [ant. 1741, Janeiro, 18] 
REQUERIMENTO do provido numa conezia da Sé de Nossa Senhora da Graça de São Tomé, clérigo in 
minoribus, António José de Almeida e Campos, ao rei [D. João V] solicitando alvará de mantimento para poder 
receber o salário a que tinha direito. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 63. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 786. 
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787. 1741, Janeiro, 20, São Tomé 
CARTA do [escrivão das entradas da Alfândega], Manuel Alves da Cunha, e do [sargento-mor], João 
Francisco de Almeida, ao rei [D. João V] sobre as violências e perseguições levadas a cabo pelo governador 
da ilha de São Tomé, D. José Caetano Souto Maior, pedindo licença para irem servir noutras conquistas, 
porque a opressão dos governadores impedia que os seus clamores chegassem a Sua Majestade e quando 
chegavam os ministros que os vinham averiguar não agiam com imparcialidade.  
Anexo: relação. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 64; cx. 59, doc. 6. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 787. 
 

788. 1741, Março, 4, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre as pessoas que poderiam ir para o Bispado da ilha de São Tomé, 
[depois do falecimento do Bispo frei Leandro da Piedade], sendo indicados os religiosos agostinhos descalços 
padre frei Manuel de Santa Inês, padre frei José de Santa Clara e padre frei José do Nascimento. 
Obs.: ver consulta em AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 24, fl. 33v-34; anexo: informação. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 65. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 788. 
 

789. [ant. 1741, Março, 10] 
REQUERIMENTO do arcediago da Sé da ilha de São Tomé, sacerdote do hábito de São Pedro, António de 
Sousa da Ponte, ao rei [D. João V] solicitando provisão de mantimento para poder cobrar a côngrua a que 
tinha direito. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 66. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 789. 
 

790. 1741, Abril, 15, São Tomé 
CARTA dos [oficiais da Câmara da ilha de São Tomé] ao rei [D. João V] sobre o estado da ilha quando 
começaram a servir, dando conta da chegada e falecimento do Bispo [frei Leandro da Piedade], da falta de 
ouvidor desde que António Pedro de Soveral fora fazer correição à ilha do Príncipe, da honestidade do 
governador D. José Caetano Souto Maior, de não ter chegado ainda o novo governador António Ferrão 
Castelo Branco e de pedirem para o governador actual ficar a governá-los caso o novo não pudesse ir para 
aquela ilha. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 67.  
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 790. 
 

791. 1741, Abril, 23, São Tomé 
CARTA do [governador da ilha de São Tomé], D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre os filhos 
da folha cobrarem os ordenados e côngruas sem descontar as fianças, dízimos e direitos que deviam, 
conforme a prática dos ouvidores que foram provedores da Fazenda Real, como provava a dívida do 
desembargador João Coelho de Sousa; dando conta que os soldados não recebiam há dois anos e que o 
escrivão Pedro Pereira Mendes se queixara que durante a arrecadação dos dízimos para a expedição do iate 
a Oere o arcediago não pagara a sua parte e insultara-o, pelo que o signatário decidira ordenar ao provedor 
da Fazenda para não pagar os filhos da folha sem que os escrivães da Alfândega e Contos avaliassem os 
abatimentos a fazer aos cónegos; referindo que os cónegos eram os que mais cedo exigiam os pagamentos e 
que certamente fariam queixa contra si. 
Anexo: portaria (traslado).  
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 7 e 64-A. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 791. 
 

792. 1741, Maio, 12, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do governador da ilha de São 
Tomé, António Ferrão Castelo Branco, solicitando ajuda de custo para expedir a sua carta patente ou 
prorrogar o crédito que fizera por mais um ano e meio, em virtude dos muitos gastos que fizera [na Bahia] para 
conseguir embarcação que o levasse para São Tomé. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 59, fl. 167v-168; anexo: certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 70. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 792. 
 



 

Arquivo Histórico Ultramarino 

 

 

 

CATÁLOGO PARCIAL DO FUNDO DO CONSELHO ULTRAMARINO DA SÉRIE S. TOMÉ E PRÍNCIPE 

AHU_CU_070 

 

PÁG. - 138 / 167 
 

793. 1741, Maio, 19, São Tomé 
CARTA do [governador] da ilha de São Tomé, António Ferrão Castelo Branco, ao rei [D. João V] sobre os 
moradores terem mostrado desagrado pela sua chegada, porque vinha substituir o governador [D. José 
Caetano Souto Maior], que remeteria a um dos portos do Brasil para evitar distúrbios. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 68. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 793. 
 

794. [1741, Maio, 19, São Tomé] 
CARTA do governador da ilha de São Tomé, António Ferrão Castelo Branco, ao rei [D. João V] sobre a sua 
chegada e tomada de posse; dando conta que o seu antecessor, D. José Caetano Souto Maior, lhe requerera 
o iate para ir para a Bahia, apesar deste estar no Benim, onde os religiosos foram levar imagens, confessar e 
baptizar; explicando que o iate lhe faria falta para ir às ilhas daquele governo e assim dar conta de tudo a Sua 
Majestade, mas que perante a insistência do seu antecessor reunira uma junta para decidir com justiça, 
convocando para procurador da Coroa o mestre-escola Domingos Luís Coelho.  
Obs.: doc. incompleto; datação aferida pelo conteúdo da carta e a data de tomada de posse indicada em 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 795 e AHU_CU_070, Cx. 7, D. 796; anexo: termos. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 74 e 69; cx. 59, doc. 22.  
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 794. 
 

795. 1741, Maio, 23, São Tomé 
CARTA do ex-governador da ilha de São Tomé, D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] sobre ter 
chegado o seu sucessor, António Ferrão Castelo Branco, sem patente, mas com ordens para que se lhe 
desse posse do governo, o que fizera a 17 de Maio na Sé, perante o Cabido, a Câmara e mais dignidades; 
dando conta que a fortaleza ficava com mais munições do que a encontrara e que não podendo seguir logo 
para o Brasil no navio de escravos da Costa da Mina, capitaneado por Manuel Dias Maciel, pedira ao novo 
governador para o deixar ir no iate que fora a Oere levar missionários, mas ele duvidara, obrigando-o não só a 
ficar ali retido até que passasse novo navio de escravos para o Brasil, como se teria de sujeitar a uma 
passagem arriscada pelo contagio dos negros. 
Anexo: requerimento (traslado), certidão e decreto (cópia). 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 71 e 36. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 795. 
 

796. 1741, Agosto, 23, São Tomé 
CARTA dos oficiais da Câmara da ilha de São Tomé ao rei [D. João V] sobre a chegada e falecimento do 
Bispo D. frei Leandro da Piedade em meados de 1740, e a vinda do novo governador, António Ferrão Castelo 
Branco, em Maio falecendo em 26 de Junho com “carneirada”, assumindo o Senado o governo da ilha; 
revelando que o Bispo e o governador falecido tiveram grandes discussões com o antigo governador, D. José 
Caetano Souto Maior, que também afrontou o Senado ao residir nas casas reais, onde se faziam os 
despachos; alertando que o ex-governador iria demorar-se na ilha porque não quisera ir nos barcos dos 
capitães Manuel Dias Maciel e de Domingos Luís da Cruz, porque tinha de arranjar forma de passar uma 
grande verba em letras de risco e queria ir no iate de Sua Majestade, no qual mandara um degradado 
chamado Silvestre resgatar escravos e panos ao Benim, com pretexto do navio ir levar o missionário capucho 
frei Filipe de Todi. 
Obs.: carneirada era o termo dado a febres endémicas, ver Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em 
linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt/DLPO/carneirada [consultado em 29-11-2013]. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 73. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 796. 
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797. 1741, Setembro, 20, São Tomé 
CARTA do [provedor dos ausentes, resíduos e capelas da ilha de São Tomé], Paulo de Abreu Mendes, ao rei 
[D. João V] sobre o auxílio que os governadores D. José Caetano Souto Maior e António Ferrão Castelo 
Branco deram na arrecadação dos bens do Juízo dos ausentes, ao contrário do Senado da Câmara que 
governava desde a morte do último governador; afirmando que os eclesiásticos não cumpriam as ordens 
daquele juízo, nem a Câmara lhas fazia cumprir, e o pior era o mestre-escola Domingos Luís Coelho, que agia 
como um régulo, fazendo o que queria sem que ninguém o travasse, dando como exemplo que ficara com os 
bens dos Bispos frei Leandro da Piedade [e frei Luís da Conceição], devendo aos resíduos, tal como o seu 
defunto irmão, o mestre-escola Manuel Luís Coelho. 
Obs.: m. est.; anexo: informação, aviso e carta. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 33. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 797. 
 

798. 1741, Novembro, 22, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a prisão do director de Ajudá, João Basílio, pelo 
rei de Daomé, na quinada, pelos portugueses José Rodrigues da Silva e Francisco Nunes, que foram presos 
por serem considerados culpados por outras dissensões entre os reis Chambé e Daomé. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 20. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 798. 
 

799. [ant. 1742, Janeiro, 3] 
REQUERIMENTO do contratador dos direitos dos escravos da Costa da Mina que entravam na Bahia, António 
Francisco da Cruz, ao rei [D. João V] solicitando ordem para que os oficiais da alfândega da ilha do Príncipe 
passassem as cartas de guia declarando a importância dos direitos que os navios pagaram no despacho 
naquela ilha, para assim ficarem desobrigados de pagar os mesmos direitos na cidade da Bahia. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 21. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 799. 
 

800. 1742, Fevereiro, 27, São Tomé 
CARTA do ouvidor-geral e corregedor da comarca da ilha de São Tomé, Francisco de Alva Brandão, ao rei [D. 
João V] sobre o provedor da Fazenda, Manuel Dias Azedo, o feitor e almoxarife António Ferreira Nunes, o juiz 
cessante Bernardo de Figueiredo e Oliveira, e o tenente da fortaleza João da Costa e Cunha terem 
manipulado a eleição dos oficiais da Câmara; informando que todos haviam sido colocados na Câmara pelo 
governador D. José Caetano Souto Maior, apesar do seu pouco valor, já que João da Costa e Cunha servira 
de cozinheiro do capitão francês [João] Dansaint na Companhia de Corisco; referindo que Manuel Dias Azedo 
fora despachado como capitão-mor da ilha do Príncipe, levando como criado o degredado e soldado da 
fortaleza Matias da Costa, e que fora como provedor dos defuntos e ausentes, João da Costa e Cunha, 
afastando Paulo de Abreu Mendes. 
Anexo: certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 86 e 75. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 800. 
 

801. 1742, Março, 10, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino, sobre a nomeação de pessoas para o governo da ilha de São Tomé, [em 
virtude do falecimento do governador António Ferrão Castelo Branco], sendo candidatos António da Silveira e 
Mota, João de Freire Barreto e Meneses, Dionísio Carvalho de Abreu e Manuel de Lima Favacho. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 24, fl. 55v-56; a resolução régia da consulta ordena que o 
Conselho Ultramarino apresentasse outros candidatos porque a urgência daquela nomeação não permitiria 
esperar pelo candidato melhor cotado que estava em Minas das Goiás; anexo: aviso e informação de serviço. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 76 e 41. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 801. 
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802. 1742, Março, 20, São Tomé 
CARTA do provedor da Fazenda Real e Alfândega de São Tomé, José Monteiro de Carvalho, ao rei [D. João 
V] sobre ter ocupado aquele cargo devido à promoção de Manuel Dias Azedo que o servia e ter recebido uns 
autos de exame, requeridos pelo feitor [António Ferreira Nunes] e processado pelo seu antecessor, acerca de 
o capitão do iate ter sido ou não a causa da demora da embarcação em Benim; perguntando se em futuras 
idas do iate àquele porto deveria permitir o embarque das fazendas de partes para comprar negros e o tributo 
de sete escravos que o rei daquele reino exigira; informando que o governador D. José Caetano Souto Maior e 
o provedor antecessor terem mandado vir escravos sem pagarem fretes; pedindo instruções acerca da 
decisão que tomara quanto aos autos.  
Obs.: m. est.; anexo: auto (traslado). 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 88. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 802. 
 

803. [ant. 1742, Abril, 2] 
REQUERIMENTO do provido na dignidade de chantre da Sé da ilha de São Tomé, cónego Manuel do Rosário 
Pires, ao rei [D. João V] solicitando alvará de mantimento para poder cobrar a côngrua respectiva. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 77. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 803. 
 

804. 1742, Maio, 7, Lisboa  
PARECER do Conselho Ultramarino sobre não ter sido provido ninguém como ouvidor-geral da ilha de São 
Tomé, conforme ordenado, e das dificuldades de o fazer, sugerindo para o lugar o desembargador José da 
Costa Ribeiro que acabava de servir, com inteligência e capacidade o mesmo cargo em Cabo Verde. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 24, fl. 64v-65v. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 78. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 804. 
 

805. [ant. 1742, Junho, 16] 
REQUERIMENTO do primeiro director general da fortaleza e feitoria de Ajudá, na Costa da Mina, João Basílio, 
ao rei [D. João V] solicitando confirmação da patente passada pelo vice-rei do estado do Brasil, alegando que 
servia de segundo director da feitoria de Ajudá [desde que o cargo vagara por falecimento de Francisco 
Pereira Mendes e o assassinato do nomeado para o cargo, Simão Cardoso dos Santos]. 
Obs.: o doc. sem numeração antiga, apenas referência à cx. 7; anexo: requerimento, cartas patentes (cópias) 
e mandado. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. ?. 
AHU_CU_070, Cx. 7, D. 805.  
 

806. [ant. 1742, Julho, 4]  
REQUERIMENTO do capitão-mor Manuel Matoso de Andrade, ao rei [D. João V] solicitando nomeação no 
posto de governador da ilha de São Tomé, em satisfação aos seus vinte e oito anos de trabalho.  
Anexo: requerimento.  
AHU-Angola, cx. 34, doc. 79.  
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 806. 
 

807. [ant. 1742, Julho, 7]  
REQUERIMENTO do sacerdote do hábito de São Pedro, padre António Vaz Fernandes, ao rei [D. João V] 
solicitando alvará de mantimentos, uma vez que se encontrava apresentado para uma conezia da sé da ilha 
de São Tomé.  
AHU-Angola, cx. 33, doc. 42.  
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 807. 
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808. 1742, Outubro, 18, São Tomé  
CARTA dos oficiais da Câmara da ilha de São Tomé ao rei [D. João V] sobre o testamenteiro do governador 
António Ferrão Castelo Branco, mestre-escola Domingos Luís Coelho ter sido sentenciado pelo provedor dos 
ausentes, Paulo de Abreu Mendes, pelas custas do inventário dos bens do falecido, sem poder apelar da 
sentença; informando que o provedor e o seu escrivão apossaram-se dos bens e venderam-nos em praça, 
levando o testamenteiro a pedir à Câmara a nomeação de um juiz para acusar o dito provedor, uma vez que o 
ouvidor-geral era parente do provedor; tendo sido escolhido o provedor da Fazenda Real, Paulo de Abreu 
Mendes do suspenso dos seus ofícios com base nas provisões régias de 18 de Novembro de 1725 e de 23 de 
Dezembro de 1723. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 79. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 808. 
 

809. 1742, Novembro, 27, Ilha do Príncipe  
CARTA do capitão-mor da ilha do Príncipe, Manuel Dias Azedo, ao rei [D. João V] sobre ter sido provido pelo 
governo de São Tomé e ter achado a praça e as fortalezas em mau estado e com falta de materiais para a sua 
defesa; referindo as dúvidas levantadas pelo provedor da Fazenda Real e Alfândega, Manuel Raposo de Brito, 
e do almoxarife e feitor, Francisco de Sousa e Pina, às portarias que ele fizera para receber o que precisava 
para defender a ilha; dando conta que os oficiais da alfândega tentavam forçar os estrangeiros a levar os seus 
mantimentos e isso causava conflitos e perdas aos navios estrangeiros. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 80. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 809. 
 

810. 1742, Novembro, 29, Ilha do Príncipe  
CARTA do capitão-mor da ilha do Príncipe, Manuel Dias Azedo, ao rei [D. João V] sobre o tumulto que se 
gerara devido à busca insistente de um capitão de um navio de Inglaterra por um seu conterrâneo, habitante 
naquela ilha chamado Tartaruga, porque os moradores temeram que o capitão os apanhasse para exigir em 
troca a entrega dos seus bens e do dito Tartaruga. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 81. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 810. 
 

811. 1742, Novembro, 29, Ilha do Príncipe  
CARTA do capitão-mor da ilha do Príncipe, Manuel Dias Azedo, ao rei [D. João V] sobre os maus 
procedimentos dos ministros na administração da justiça, fazendo conluios com moradores, combinando 
sentenças, impedindo os apelos das sentenças, prejudicando muitos e agindo contra o Direito. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 82. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 811. 
 

812. [ant. 1742, Dezembro, 22] 
REQUERIMENTO do provido como sargento-mor da ordenança da praça de São Tomé, Bartolomeu de 
Carvalho do Carmo, solicitando confirmação da patente passada pelo antigo governador D. José Caetano 
Souto Maior. 
Anexo: carta patente.  
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 83. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 812. 
 

813. 1743, Janeiro, 12, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino ordenando que se passassem ordens ao governador e ao ouvidor-geral 
da ilha de São Tomé, para sequestrar e dispor do rendimento da ilha de Ano Bom, uma vez que Martinho da 
Cunha de Eça e Almeida não tinha título legítimo para possuir a ilha; ordenando que se recomendasse ao 
Bispo de São Tomé para ter clérigos ou missionários na ilha em questão. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 84. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 813. 
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814. [ant. 1743, Fevereiro, 5] 
REQUERIMENTO do nomeado para Bispo da catedral da ilha de São Tomé, religioso agostinho descalço, frei 
Luís da Conceição, ao rei [D. João V] solicitando ajuda de custo idêntica à concedida ao seu antecessor, para 
a sua sagração. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 86. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 814. 
 

815. 1743, Fevereiro, 13, São Tomé 
CARTA do cabido da Sé da ilha de São Tomé ao rei [D. João V] sobre terem tomado conhecimento da eleição 
de D. frei Luís da Conceição para Bispo daquela ilha, pela carta de 3 de Julho de 1742, agradecendo o zelo de 
Sua Majestade. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 86. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 815. 
 

816. [ant. 1743, Fevereiro, 18] 
REQUERIMENTO do tenente pago da fortaleza da ilha do Príncipe, António Marques do Vale e Silva, ao rei 
[D. João V] solicitando mais tempo para a licença que obtivera do governador de São Tomé para ir à Corte 
tratar dos requerimentos relativos aos seus serviços e aos de seu pai, ex-capitão-mor da ilha do Príncipe, 
João da Mata e Silva, atendendo que ao chegar ao Rio de Janeiro não tivera frota para seguir para o Reino. 
Obs.: doc. cosido; anexo: requerimento e bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 87. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 816. 
 

817. [ant. 1743, Março, 26] 
REQUERIMENTO do tenente da fortaleza da ilha do Príncipe, António Marques do Vale e Silva, ao rei [D. 
João V] solicitando que passasse ordem ao governador da ilha de São Tomé para que o mandasse satisfazer 
dos soldos devidos, bem como dos soldos de tambor, alegando que servia com honra, tal como o seu pai, 
João da Mata e Silva, que fora capitão-mor da ilha do Príncipe. 
Obs.: doc. cosido e numerado; anexo: requerimento (traslado), certidão (traslado), abaixo-assinado (traslado) 
e certidões. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 89. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 817. 
 

818. 1743, Abril, 26, São Tomé 
CARTA do ex-rendeiro do dízimo real, Lourenço Dias da Cruz, ao rei [D. João V] sobre as perdas que tivera 
devido aos pagamentos excessivos que lhe cobraram os oficiais da Fazenda, feitor e almoxarife João 
Francisco de Almeida, escrivão dos Contos Miguel Fernandes da Costa, provedor e desembargador João 
Coelho de Sousa e o governador, não lhe valendo a queixa feita ao provedor José Monteiro [de Carvalho]; 
queixando-se das vexações que passou por tentar cobrar os dízimos que lhe deviam Jerónima da Costa 
Cravide e o deão Manuel do Rosário Pinto, tendo sido feita uma petição contra si ao vigário-geral padre frei 
António do Espírito Santo; dando ainda conta das insolências praticadas pelo governador D. José Caetano 
Souto Maior contra ele e outros moradores. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 91. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 818. 
 

819. [ant. 1743, Abril, 30] 
REQUERIMENTO do tenente da fortaleza da ilha do Príncipe, António Marques do Vale e Silva, ao rei [D. 
João V] solicitando hábito de Cristo e tença em remuneração dos seus quinze anos de serviço e dos serviços 
prestados pelo seu pai, João da Mata e Silva, que fora capitão-mor da ilha do Príncipe. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; doc. parcialmente numerados; ver consulta de 30 de Abril de 1743 em 
AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 60, fl. 56v; anexo: certidões, abaixo-assinado, conhecimentos, 
mandados, requerimento, termo, auto de testemunhas, declaração e aviso. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 90. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 819. 
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820. [ant. 1743, Abril, 30] 
REQUERIMENTO do escrivão proprietário da Fazenda Real e da provedoria-mor do estado do Brasil, João 
Dias da Costa, ao rei [D. João V] solicitando para continuar na ocupação de escrivão da intendência da 
extracção do ouro da Costa da Mina, em virtude da intendência pertencer ao provedor-mor, e a ele, como 
escrivão da provedoria-mor, caber a arqueação das embarcações. 
Obs.: doc. cosido; anexo: certidões. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 92. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 820. 
 

821. [ant. 1743, Maio, 2] 
REQUERIMENTO do Bispo da ilha de São Tomé, D. frei Luís da Conceição, ao rei [D. João V] solicitando 
alvará de mantimento, como se concedera ao seu antecessor [frei Leandro da Piedade], bem como as ordens 
[relativas ao pagamento da côngrua e à permissão para o seu meirinho poder usar vara branca]. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 93. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 821. 
 

822. [ant. 1743, Maio, 18, Ilha do Príncipe] 
REQUERIMENTO do fabricário da igreja matriz da ilha do Príncipe, António Marques do Vale e Silva Correia, 
ao rei [D. João V] solicitando nova provisão para que o provedor da Fazenda Real iniciasse a construção da 
nova igreja matriz, uma vez que a provisão de 1 de Julho de 1727 nunca fora executada, prejudicando os 
moradores e as pessoas que vinham de fora, porque não tinham onde praticar os actos católicos ou receber 
os sacramentos. 
Obs.: o fabricário ou fabriqueiro era o cobrador dos rendimentos de uma igreja, ver Dicionário Priberam da 
Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/fabriqueiro [consultado em 03-12-2013]; 
anexo: certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 94. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 822. 
 

823. [ant. 1743, Maio, 24] 
REQUERIMENTO (fragmento) do contratador dos direitos dos escravos da Costa da Mina, São Tomé e ilha do 
Príncipe, [António Francisco] da Cruz, ao rei [D. João V] solicitando que o tesoureiro da Alfândega da Bahia 
cobrasse todo o rendimento do contrato, sem entregar nada aos procuradores do suplicante antes de 
satisfazer a Fazenda Real de todo o arrendamento, e só depois entregasse os avanços aos procuradores. 
Obs.: m. est.; doc. cortado; anexo: cartas, despacho, certidões. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 88-A. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 823. 
 

824. [ant. 1743, Junho, 6] 
REQUERIMENTO do Bispo da ilha de São Tomé, [D. frei Luís da Conceição], ao rei [D. João V] solicitando o 
socorro daquele Bispado e a concessão de ajudas de custo a todos os sacerdotes que fossem 
voluntariamente para aquelas partes; referindo a ruína dos edifícios da Sé Catedral e da igreja de Nossa 
Senhora da Conceição em São Tomé, a falta de paramentos, ornamentos, livros, missais, sinos e vestimentas, 
a existência de apenas uma freguesia na ilha do Príncipe e de nenhuma na ilha de Ano Bom, apesar de ter 
povoação. 
Obs.: m. est.; ver consulta de 26 de Junho de 1743, em AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. 
TOMÉ, Cod. 478, fl. 271-271v. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 95. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 824. 
 

825. [ant. 1743, Junho, 7] 
REQUERIMENTO do Bispo da ilha de São Tomé, D. frei Luís da Conceição, ao rei [D. João V] solicitando 
provisão para que o provedor da Fazenda Real da ilha de São Tomé pagasse a côngrua ao suplicante da 
forma como se pagara ao seu antecessor, dando preferência em relação aos filhos da folha, explicando que o 
provedor não encontrava registo da provisão do seu antecessor. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 96. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 825. 
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826. [ant. 1743, Junho, 10] 
REQUERIMENTO do Bispo da ilha de São Tomé, D. frei Luís da Conceição, ao rei [D. João V] solicitando 
provisão para que as justiças seculares daquele Bispado recolhessem e fizessem recolher nas cadeias 
seculares os presos que ali fossem levados e requeridos pelas justiças eclesiásticas do Bispado, sem que os 
presos pudessem ser libertados sem expressa ordem do Bispo ou de quem os prendera. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 97. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 826. 
 

827. 1743, Junho, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a nomeação de pessoas para o posto de 
capitão-mor da ilha do Príncipe, sendo apenas admitido como candidato António Marques do Vale e Silva, 
uma vez que o segundo opositor, Manuel Raposo de Brito, não apresentou os papéis de serviço. 
Obs.: m. est.; doc. cosido; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, 
Cod. 24, fl. 103-103v; anexo: bilhete, parecer, requerimentos, cartas patentes, certidões, alvará de folha, fé de 
ofícios, certidão (traslado), termo, auto de testemunhas, conhecimentos, escritura (traslado) 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 98; cx. 6, doc. 13 e 60. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 827. 
 

828. 1743, Julho, 12, São Tomé 
CARTA do provedor dos ausentes da ilha de São Tomé, Paulo Abreu Mendes, ao rei [D. João V] sobre as 
circunstâncias das suas nomeações, destituições e readmissões, no tempo dos governadores Lopo de Sousa 
Coutinho e D. José Caetano Souto Maior, e do governo da Câmara, referindo os procedimentos dos que os 
substituíram (João Francisco de Almada, João da Cunha e Vicente Fernandes da Costa), os excessos na 
arrecadação dos bens do falecido Bispo frei Leandro da Piedade e do falecido governador António Ferrão 
Castelo Branco, nomeadamente pelo mestre-escola e deão Domingos Luís Coelho.  
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 99. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 828. 
 

829. [ant. 1743, Setembro, 23] 
REQUERIMENTO do provido no posto de tenente da fortaleza da Ponta da Mina da ilha do Príncipe, 
Francisco Xavier de Brito, ao rei [D. João V] solicitando confirmação da patente passada pela Câmara de São 
Tomé, quando o posto vagara por ausência de António Marques do Vale e Silva. 
Anexo: carta patente. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 100. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 829. 
 

830. 1743, Outubro, 6, Ilha do Príncipe 
CARTA do provedor da Fazenda Real da Ilha do Príncipe, Manuel Raposo de Brito, ao rei [D. João V] sobre a 
sua restituição no cargo e o inventário de bens de João da Mata [e Silva], sabendo que havia bens 
desaparecidos, nomeadamente porque o filho, António Marques do Vale e Silva, os levara sub-repticiamente 
para a Bahia; dando conta que o capitão-mor da ilha, Manuel Dias Azedo, tentava afastar o signatário daquele 
cargo e forçá-lo a gastar verbas da Fazenda Real em inovações para a fortaleza da Ponta da Mina; 
informando que o capitão-mor cumprira a portaria do Senado da Câmara de São Tomé e nomeara pessoas 
diferentes para os ofícios de almoxarife e feitor, respectivamente, o sargento-mor Gregório Duarte Barreto e o 
capitão António da Trindade Rodrigues, sem tomar as contas dos que serviram anteriormente; referindo que 
não encontrava ordem régia para a criação do cargo de feitor. 
Anexo: portarias. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 101. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 830. 
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831. 1743, Dezembro, 7, Lisboa 
DECRETO da rainha D. Mariana de Áustria, ordenando que o Conselho Ultramarino analisasse a consulta da 
Mesa de Consciência e Ordens sobre o requerimento do Bispo de São Tomé, [frei Luís da Conceição], 
solicitando clérigos e estudantes para levar consigo para a ilha, bem como os ordenados para eles e para o 
vigário-geral. 
Obs.: m. est.; ver consulta de 28 de Janeiro de 1744 em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 60, fl. 
131v-132.  
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 2. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 831. 
 

832. [ant. 1743, Dezembro, 16] 
REQUERIMENTO do ex-tenente pago da fortaleza de São Sebastião de São Tomé, Jacinto Nogueira, ao rei 
[D. João V] solicitando a restituição àquele posto, explicando que fora obrigado a desistir dele por ameaças 
dos governadores e que o escrivão dos Contos, Tomé de Sousa, se negara a passar-lhe as fés de ofício 
necessárias aos seus requerimentos; alegando que sempre servira com lealdade, tinha três filhas maiores e 
havia gasto a sua mocidade no serviço real nas partes da Colónia e Buenos Aires.  
Anexo: instrumento em pública forma, auto e mandado. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 102. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 832. 
 

833. 1744, Janeiro, 22, São Tomé 
CARTA dos [oficiais da Câmara da ilha de São Tomé] ao rei [D. João V] sobre a Câmara estar a governar a 
ilha desde o falecimento do governador António Ferrão Castelo Branco, estando a terra em paz e o iate na 
Bahia, onde fora para consertar em Fevereiro passado, esperando-se que trouxesse o novo governador. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 1. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 833. 
 

834. [ant. 1744, Fevereiro, 4] 
REQUERIMENTO de António Ferreira Nunes, morador na ilha de São Tomé, ao rei [D. João V] solicitando em 
remuneração dos seus serviços o provimento do ofício de escrivão da Fazenda Real, Contos e Almoxarifado 
daquela ilha, por estar vago com o falecimento de Miguel Fernandes da Costa. 
Obs.: m. est.; doc. cortado; anexo: certidões, fé de ofícios, carta patente, provisões e auto de testemunhas. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 4. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 834. 
 

835. 1744, Fevereiro, 20, Lisboa 
CARTA do capitão-mor da ilha do Príncipe, António Marques do Vale e Silva Correia, ao rei [D. João V] sobre 
a sua experiência o levar a aconselhar a fortificar a fortaleza da ilha para suster os abusos dos estrangeiros e 
ser um porto essencial aos que comerciavam na Costa da Mina, devendo-se construir uma plataforma de 
pedra e cal, reerguer o forte velho, chamado de São Roque e enviar armas; apresentando várias medidas 
para evitar os repetidos descaminhos da Fazenda Real e para a conservação e boa administração da ilha de 
Ano Bom; dando conta da falta de pedreiros para construir a igreja e a fortaleza e da pouco observância dada 
à lei nova que proibia o uso de armas. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 5. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 835. 
 

836. 1744, Março, 3, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do Bispo de São Tomé, D. frei 
Luís da Conceição, ao qual se juntou a carta e rol do cabido, de 13 de Fevereiro de 1743, sobre as 
necessidades do Bispado, solicitando um relógio e seis sinos para a Sé e freguesias, e um órgão para a 
catedral, bem como tijolos e telha, e ordens para que o provedor da Fazenda Real os acudisse no que 
precisassem. 
Obs.: m. est.; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 60, 
fl. 155v-156v; anexo: requerimento, ofício e rol. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 7 e 6. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 836. 
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837. 1744, Março, 5, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do Bispo de São Tomé, D. frei 
Luís da Conceição, solicitando três mil cruzados de avanço para o seu apresto por conta das suas côngruas, 
tal como se concedeu ao seu antecessor, alegando que já fizera muitos gastos; o conselho pediu parecer ao 
tesoureiro dos Contos, Pedro Florêncio Barroso de Almeida 
Obs.: m. est.; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 60, 
fl. 156v-157; anexo: requerimento, certidão, carta e informação. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 7 e 3. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 837. 
 

838. [ant. 1744, Março, 17] 
REQUERIMENTO do provido na dignidade de chantre da Sé da ilha de São Tomé, padre Manuel do Rosário 
Pires, ao rei [D. João V] solicitando provisão de mantimento. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 8. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 838. 
 

839. 1744, Março, 17, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], António Guedes Pereira, ao [conselheiro do Conselho 
Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa e Meneses, sobre os despachos necessários para o fretamento do 
iate Nossa Senhora da Ajuda e Bom Jesus de Bouças, de que era mestre João Alves Ferrel e senhorio João 
Lourenço Veloso, que ia levar os missionários, o Bispo de São Tomé [frei Luís da Conceição] e sua família 
àquela ilha.  
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 9. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 839. 
 

840. 1744, Março, 17, São Tomé 
CARTA do provido no ofício de almoxarife da Fazenda Real da ilha de São Tomé, Paulo de Abreu Mendes, ao 
rei [D. João V] sobre ter sido nomeado no fim do triénio de António Ferreira Nunes, indivíduo que fora acusado 
numa devassa tirada acerca da lei nova, tendo este chegado ao governo da Câmara apesar das 
irregularidades que praticara, não tendo prestado contas nem entregado o cofre; alertando ainda para os 
maus procedimentos do escrivão dos Contos, Tomé de Sousa da Ponte e do deão, Domingos Luís Coelho, 
que se comportava como Bispo. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 10. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 840. 
 

841. [ant. 1744, Março, 18] 
REQUERIMENTO do Bispo da ilha de São Tomé, D. frei Luís da Conceição, ao rei [D. João V] solicitando a 
entrega da capela de Nossa Senhora da Madre de Deus à mitra do seu Bispado, em virtude dela ter vagado 
com o falecimento de Maria Gomes de Azevedo, para que o rendimento da capela ajudasse na sustentação 
dos porcionistas do seminário, pedindo ainda para nos terrenos da capela erguer uma casa onde o suplicante 
se pudesse retirar alguns dias, por ser um local saudável; explicando que o sargento-mor Bartolomeu de 
Carvalho tentara obter a administração da capela junto de Sua Majestade, apesar de a Coroa já ter tomado 
posse dela.  
Obs.: m. est.; anexo: certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 85. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 841. 
 

842. 1744, Março, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do Bispo de São Tomé, D. frei 
Luís da Conceição, solicitando o restabelecimento da provisão [de 4 de Janeiro de 1584], que consignava 
duzentos mil reis anuais para as obras da Sé daquele Bispado, até que a mesma estivesse terminada. 
Obs.: m. est.; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 60, 
fl. 168v-169; anexo: requerimento, certidão e provisões. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 12, 14 e 23. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 842. 
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843. 1744, Março, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do Bispo de São Tomé, D. frei 
Luís da Conceição, solicitando ordenado para os mestres de moral e latim, conforme se concedera ao Bispo 
de Cabo Verde, para que dessa forma pudesse fazer face à falta de eclesiásticos naquele Bispado para servir 
as conezias, administrar sacramentos e dar apoio espiritual, não havendo nenhum na ilha de Ano Bom.  
Obs.: m. est.; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 60, 
fl. 168v-169; anexo: requerimento e certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 13 e 11. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 843. 
 

844. 1744, Março, 26, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do Bispo de São Tomé, D. frei 
Luís da Conceição, solicitando permissão para habitar nas casas do governo enquanto não chegasse o 
governador, em virtude de serem perto da Sé e de as casas que o seu antecessor, D. frei João Sahagum, 
fizera estarem num local doentio, serem velhas e danificadas, precisando de conserto, conforme atestava a 
certidão [de frei António do Espírito Santo], pedindo ainda que chegado o governador pudesse ficar nas casas 
que o governador D. José Caetano Souto Maior mandara acrescentar às do governo; o conselho analisou o 
parecer do ex-governador Lopo de Sousa Coutinho. 
Obs.: m. est.; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 60, 
fl. 179-179v; anexo: requerimento, carta e certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 15 e 16. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 844. 
 

845. [ant. 1744, Março, 27] 
REQUERIMENTO do Bispo de São Tomé e por especial decreto governador daquela ilha, D. frei Luís da 
Conceição, ao rei [D. João V] solicitando para levar uma botica, como se deu a D. José Caetano Souto Maior 
e a outros que iam governar a ilha, atendendo à grande falta de medicamentos que havia naquela ilha; deu 
parecer o tesoureiro dos Contos, Pedro Florêncio Barroso de Almeida. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; anexo: carta e certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 17. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 845. 
 

846. 1744, Março, 27, Lisboa 
DESPACHO do Conselho Ultramarino sobre a dúvida [do oficial da secretaria daquele conselho, António de 
Cobelos Pereira], acerca da forma como se havia de cumprir o decreto de 24 de Março de 1744, segundo o 
qual o rei encarregava o Bispo de São Tomé, D. frei Luís da Conceição, de servir interinamente o cargo de 
governador da ilha. 
Anexo: decreto e escrito. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 18. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 846. 
 

847. [ant. 1744, Abril, 20] 
REQUERIMENTO do provido numa conezia da Sé da ilha de São Tomé, sacerdote do hábito de São Pedro, 
padre João de Sousa e Távora, ao rei [D. João V] solicitando provisão de mantimento para poder cobrar a 
côngrua devida. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 19. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 847. 
 

848. [ant. 1744, Abril, 22] 
REQUERIMENTO do Bispo e governador de São Tomé, D. frei Luís da Conceição, ao rei [D. João V] 
solicitando a ajuda de custo idêntica à que se dera ao governador anterior, D. José Caetano Souto Maior. 
Obs.: doc. cosido; anexo: certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 20. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 848. 
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849. [ant. 1744, Maio, 5] 
REQUERIMENTO do mestre da galera Triunfo, Manuel da Silva, ao rei [D. João V] solicitando provisão para ir 
em direitura à ilha do Príncipe para negociar escravos e ir vendê-los ao porto de Santos ou outro do Brasil, 
regressando ao Reino nas frotas do Rio de Janeiro, da Bahia ou de Pernambuco, comprometendo-se a dar 
fiança. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 37. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 849. 
 

850. [ant. 1744, Maio, 8] 
REQUERIMENTO de Manuel de Barros ao rei [D. João V] solicitando a devolução dos documentos que 
anexara ao requerimento [onde solicitara o cargo de director de uma fortaleza num dos presídios da Costa da 
Mina, onde servia João Basílio], em virtude de desistir do pedido, porque Sua Majestade pedira informação ao 
vice-rei do estado do Brasil e a demora seria muita. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 21. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 850. 
 

851. 1744, Maio, 19, São Tomé 
CARTA do [almoxarife e recebedor da Fazenda Real da ilha de São Tomé], Paulo de Abreu Mendes, ao rei [D. 
João V] sobre os excessos dos que governavam a ilha, sendo um dos piores o ex-almoxarife [António Ferreira 
Nunes] que continuava sem entregar o cofre e queria desprover o signatário para encobrir o mal que fizera, 
nomeadamente os créditos do deão [Domingos Luís Coelho] ao cofre; referindo que o deão fizera um 
requerimento ao vigário-geral e ao cabido para lhe retirar os bens do falecido arcediago, de quem era 
testamenteiro; acusando ainda o escrivão dos Contos e Almoxarifado, Tomé de Sousa [da Ponte], de estar 
envolvido naqueles excessos, ainda mais sendo primo do ex-almoxarife. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 22. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 851. 
 

852. [ant. 1744, Julho, 7] 
REQUERIMENTO do capitão-de-mar-e-guerra, António Correia de Faria, ao rei [D. João V] solicitando a 
confirmação da patente de capitão-de-mar-e-guerra ad honorem que recebera do governador [D. José 
Caetano Souto Maior] quando este o enviara à Bahia para assistir à construção do iate real na Ribeira das 
Naus, sem receber soldo, alegando que até ao presente não obtivera a dita confirmação. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 24. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 852. 
 

853. [ant. 1744, Julho, 23]  
REQUERIMENTO de António de Araújo, da freguesia de São Miguel de Cristelo, concelho de [Paredes de] 
Coura, comarca de Viana [do Castelo], ao rei [D. João V] solicitando que este documento fosse anexado a 
outro, no qual solicitou ser provido como almoxarife da fortaleza de Ajudá, por tempo de três anos, com o 
mesmo salário que se costumava dar na Casa dos Contos da cidade da Bahia. 
Anexo: lista e requerimento. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 39 e 38. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 853 
 

854. [ant. 1744, Setembro, 5] 
REQUERIMENTO de António Vaz de Araújo, da freguesia de São Miguel de Cristelo, concelho de [Paredes 
de] Coura, comarca de Viana [do Castelo], ao rei [D. João V] solicitando ser provido na vaga de director da 
fortaleza de Ajudá, por três anos. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 42. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 854 
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855. [ant. 1744, Setembro, 11] 
REQUERIMENTO de Rosa Maria, viúva do antigo capitão da Feitoria de Ajudá, na Costa da Mina, Francisco 
Pereira Mendes, e sua filha, Urzela Joaquina da Conceição, ao rei [D. João V] solicitando a entrega do 
requerimento que elas tinham feito, onde solicitavam ordem para que na Bahia lhes pagassem o quartel [de 
soldos] devidos ao defunto, porque queriam modificar o requerimento. 
Anexo: requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 25. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 855. 
 

856. 1744, Setembro, 29, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra], Marcos António de Azevedo Coutinho, 
ao [conselheiro do Conselho Ultramarino], Alexandre Metelo de Sousa e Meneses, sobre a consulta acerca 
das relações e estado das dívidas de Luís António de Araújo e Banha, indicando como proceder na 
arrecadação das mesmas. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 9. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 856. 
 

857. 1744, Outubro, 21, São Tomé 
CARTA do [almoxarife e recebedor da Fazenda Real da ilha de São Tomé], Paulo de Abreu Mendes, ao rei [D. 
João V] sobre as violências do Senado da Câmara que governava após a morte de António Ferrão Souto 
Maior, sendo responsáveis o deão Domingos Luís Coelho, o ex-feitor, almoxarife e recebedor da Fazenda 
Real António Ferreira Nunes, que ainda servia de juiz da Câmara apesar de ter sido devassado, Manuel 
Álvares, criminoso devassado duas vezes, e o sargento-mor [...] Luís Coelho, irmão do deão; referindo entre 
outros casos que tinham passado autos de devassa do escrivão da correição Manuel de Sousa Gonçalves 
para o tabelião António Marques, eleito o sargento-mor como juiz da causa e obtido livramento em tudo; 
explicando que por influência do deão, o vigário-geral, frei António do Espírito Santo, provera como provedor 
dos ausentes João da Costa e Cunha, que soltou muitos culpados, como o ex-ouvidor-geral, João Francisco 
da Cunha. 
Obs.: doc. cosido. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 26. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 857. 
 

858. 1744, Dezembro, 2, Lisboa 
CARTA do solicitador Francisco de Sales Rodrigues ao rei [D. João V] sobre a carta relativa à cobrança de 
determinada verba ao antigo governador da ilha de São Tomé, D. José Caetano Souto Maior, verba que lhe 
fora dada na provedoria da Bahia sem o dito dar fiança ou mostrar vencimentos. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 28. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 858. 
 

859. 1744, Dezembro, 12, São Tomé 
CARTA do [cabido Sé vacante da ilha de São Tomé] ao rei [D. João V] sobre o falecimento do Bispo D. frei 
Luís da Conceição e o incumprimento de algumas funções eclesiásticas na Sé e nas paróquias, e o 
progressivo descaminho das almas devido à falta de ministros eclesiásticos; solicitando o provimento de novo 
prelado e providências para a falta de zelo dos provedores dos defuntos e ausentes, que chegavam a vender 
os espólios dos bispos; perguntando se o espólio do Bispo defunto seria para o seu sucessor ou os herdeiros. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 30. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 859.  
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860. 1744, Dezembro, 15, Lisboa 
CONSULTA (cópia) do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre outra [de 29 de Outubro de 1744], 
acerca das cartas [do provedor-mor da Fazenda Real do estado do Brasil, Manuel António Cunha Souto 
Maior] e as do vice-rei do Brasil, [conde das Galveias, André de Melo e Castro], acerca da hostilidade 
cometida [a 21 de Julho de 1743] pelo régulo de Daomé [e Arda], na fortaleza de São João de Ajudá, e do 
procedimento do director da fortaleza, João Basílio; [contem a relação do sucedido escrita pelo capelão e 
padre Martinho da Cunha Barbosa e do capitão da galera São Miguel Arcanjo da Bahia, Tomás de Sousa, que 
o vice-rei remeteu ao secretário de estado da Marinha e Ultramar, António Guedes Pereira]. 
Obs.: m. est.; ver AHU_CU_CONSULTAS DA BAHIA, Cod. 254, fl. 198-199v e 195-196v; ver também 
AHU_CU_005, Cx. 80, D. 6666, onde se encontra as outras partes do processo, nomeadamente os fólios em 
falta do ofício; anexo: consulta, parecer, despacho, ofício (fragmento) e relação.  
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 32, 14-A, 27, 29 e 31; cx. 7, doc. 99-A. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 860. 
 

861. [ant. 1745, Janeiro, 7, Lisboa] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da ilha de São Tomé, natural da ilha de São Tomé, Francisco de Alva 
Brandão, ao rei [D. João V] solicitando o deferimento de outro requerimento no qual pedira [a confirmação do 
seu posto], a restituição das perdas e danos que sofrera com a sublevação que houve na ilha, durante a qual 
fora desterrado e os seus bens destruídos, alegando que já havia sido nomeado novo Bispo e governador e o 
seu requerimento ainda não tivera resolução e ele desejava regressar à sua pátria e fugir aos gastos de estar 
na Corte. 
Obs.: ver consulta de 28 de Abril de 1746 em AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 61, fl. 28v-29; 
anexo: aviso. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 55. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 861. 
 

862. 1745, Janeiro, 26, São Tomé 
INSTRUMENTO EM PÚBLICA FORMA, passado pelo tabelião João Figueira Leitão, de um bando mandado 
escrever pelo secretário do governo da ilha de São, Pedro Vaz Maciel, segundo as ordens do governador 
[eleito] Francisco de Alva Brandão, proibindo qualquer pessoa de usar azagaia, dentro e fora da cidade, por 
ser uma arma defesa por Sua Majestade, na lei novíssima, proibindo ainda a matança de gados, e motins ou 
juntas de soldados do regimento na cidade, podendo todos vir à cidade tratar dos seus negócios desde que 
não trouxessem azagaia.  
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 35. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 862. 
 

863. 1745, Janeiro, 28, São Tomé 
CARTA do [governador eleito da ilha de São Tomé, coronel Francisco de Alva Brandão, ao rei [D. João V] 
sobre o levantamento dos soldados do regimento e gente plebeia daquela ilha, ficando os habitantes da ilha 
como sitiados, tendo os soldados prendido e remetido preso para a Bahia um morador chamado Francisco de 
Alva; explicando que elegeram o signatário como governador mas que eram eles e o capitão-mor que 
mandavam sem admitir reparo, tendo prendido e desprovido o meirinho do mar e ajudante da praça Rafael 
Filgueira da Cruz, querendo prover nesses ofícios Gaspar Afonso; referindo que eram instigados por João da 
Costa Cunha, tendo sido presas várias pessoas com acusações de feitiçaria, acabando por ser mortas, tendo 
o signatário obtido um acordo com o capitão-mor e lançado um bando para sossegar a terra. 
Obs.: carta não assinada; anexo: abaixo-assinado e bando.  
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 36, 34 e 37. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 863. 
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864. 1745, Fevereiro, 3, São Tomé 
CARTA do [governador eleito da ilha de São Tomé], coronel Francisco de Alva Brandão, ao rei [D. João V] 
sobre as companhias de soldados do regimento quererem retirá-lo do governo, onde fora colocado por 
requerimento do povo; referindo que o ouvidor recebera uma querela de Mateus Dias Ponte contra várias 
pessoas que acusaram a sua mãe de feiticeira, tendo ela sido presa mas escapado à execução, e para evitar 
conflitos decorrentes da resolução daquele ministro, o signatário lançou um bando a 30 de Janeiro ordenando 
que se recolhessem na fortaleza os oficiais e soldados dela, montando guardas e fazendo rondas nocturnas. 
Anexo: bando. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 37 e 38. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 864. 
 

865. 1745, Abril, 6, São Tomé 
CARTA do [governador eleito da ilha de São Tomé], coronel Francisco de Alva Brandão, ao rei [D. João V] 
sobre o sucesso do bando que lançara na ilha [a 30 de Janeiro], conforme carta de 3 de Fevereiro, tendo o 
deão fugido de noite para a ilha do Príncipe, com dois seculares; afiançando que a ilha ficara sossegada com 
a saída do deão, tendo contribuído nisso alguma restituição e as penitências de alguns padres barbadinhos.  
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 39. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 865. 
 

866. 1745, Abril, 6, São Tomé 
CARTA do [governador eleito da ilha de São Tomé], coronel Francisco de Alva Brandão, ao rei [D. João V] 
sobre a chegada de António Marques de Vale Silva e Correia, a 23 de Fevereiro, para jurar homenagem ao 
governador, porque vinha provido como capitão-mor da ilha do Príncipe; afirmando que permitira a 
homenagem apesar de lhe faltar a confirmação régia e das circunstâncias violentas que levaram ao cargo de 
governador. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 40. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 866. 
 

867. 1745, Junho, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o rendimento das alfândegas e mais direitos 
das ilhas de Cabo Verde, praça de Cacheu e ilhas de São Tomé e Príncipe. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 478, fl. 267-267v; anexo: lista e 
relações. 
AHU-Cabo Verde, cx. 21, doc. 47. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 867. 
 
  

868. 1745, Agosto, 14, Ilha do Príncipe 
CARTA do [capitão-mor da ilha do Príncipe], António Marques de Vale Silva e Correia, sobre a carta régia de 4 
de Setembro de 1743 recomendar que atentasse a desembarques suspeitos, exortando e prendendo os 
moradores desobedientes, e de ter sabido que o seu antecessor, Manuel Dias Azedo, permitia que os 
moradores andassem armados e usassem os seus escravos para a defesa dos desembarques intentados pela 
nau inglesa, indo contra o determinado por Sua Majestade na carta de 29 de Novembro de 1742. 
Anexo: carta.  
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 41-A e 41. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 868. 
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869. 1745, Agosto, 17, Ilha do Príncipe 
CARTA do [capitão-mor da ilha do Príncipe], António Marques de Vale Silva e Correia, sobre ter ido à ilha de 
São Tomé quando viera da Bahia e ficado a saber da morte do Bispo governador D. frei Luís da Conceição, da 
sublevação dos negros forros, da expulsão da Câmara do governo, da fuga de muitos moradores principais, 
dos desmandos do ouvidor ou juiz do povo Paulo de Abreu Mendes e do governador, coronel Francisco de 
Alva Brandão; afirmando que a rebelião começara após a morte do governador António Ferrão Castelo Branco 
mas falhara porque o coronel não tinha o apoio de tantos negros; afirmando que estes tomaram fortalezas, 
roubaram e destruíram as casas dos moradores principais, matando alguns e negando-lhes os sacramentos; 
explicando que fizera juramento ao intruso para não ir contra o estilo, apesar do Senado da Câmara da ilha do 
Príncipe ter posto dúvidas; dando conta que o Príncipe estava em sossego e que São Tomé precisava de um 
governador porque não havia obediência ou lei; referindo o sequestro da ilha de Ano Bom para a Fazenda 
Real, por ordem do Bispo governador, remetendo para lá um religioso missionário agostinho que regressou 
pouco depois, havendo quem dissesse que a culpa fora do missionário capuchinho que lá estava; pedindo 
gente para os presídios, podendo ser pedreiros, carpinteiros, serralheiros e armeiros. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 42. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 869. 
 

870. 1745, Agosto, 18, Ilha do Príncipe 
CARTA (cópia) do [provedor da Fazenda dos defuntos e ausentes da Ilha do Príncipe], Francisco Xavier de 
Monte Leão, ao rei [D. João V] sobre ter mandado fazer arrecadação ao navio de Bordéus, que aportara ali em 
Outubro de 1744, vindo da ilha da Martinica, comandado por Francisco Bounafuz, depois do navio se ter 
separado de outros da mesma nação por falta de cabos e velas e ter ocorrido uma revolta de escravos a 
bordo, na qual pereceu o capitão monsieur Chevalier e mais brancos, ficando o navio impossibilitado de 
continuar a viagem. 
Obs.: ver consulta de 18 de Junho de 1764 em AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 
478, fl. 283-283v; anexo: despacho. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 55. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 870. 
 

871. 1745, Agosto, 22, Vila de Santo António, ilha do Príncipe 
CARTA do provedor da Fazenda Real da Ilha do Príncipe, Manuel Raposo de Brito, ao rei [D. João V] sobre a 
perturbação de São Tomé ter sido fomentada pelo coronel Francisco de Alva Brandão e Paulo de Abreu 
Mendes porque queriam ser respectivamente governador e juiz ou procurador do povo; remetendo as cartas 
do Senado da Câmara e do provedor da Fazenda pedindo mantimentos, pólvora e balas para se manterem, e 
as suas respostas. 
Anexo: cartas (cópias). 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 43. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 871. 
 

872. 1745, Agosto, 23, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do conde das Galveias, [vice-rei do Estado do Brasil, André 
de Melo e Castro, de 11 de Fevereiro de 1745], acerca da sublevação dos negros da ilha de São Tomé, 
depois do falecimento do Bispo governador [D. frei Luís da Conceição]; o conselho propôs o envio de 
governador e ouvidor para administrar a justiça e investigar o caso, e de um administrador para administrar 
aquela Igreja, devido aos gastos e dificuldades de encontrar um Bispo para aquele Bispado. 
Obs: ver AHU_CU_CONSULTAS DA BAHIA, Cod. 254, fl. 201-202v; anexo: despacho. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 44. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 872. 
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873. 1745, Novembro, 13, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do provedor da Fazenda Real da ilha do Príncipe, Manuel 
Raposo de Brito, sobre não ter cumprido as ordens do governador de São Tomé, [Francisco de Alva Brandão], 
que mandara o iate à ilha do Príncipe para arranjar dinheiro para pagar aos militares de São Tomé; [na carta 
explicava que o governador se introduzira no governo com a ajuda do parente Paulo de Abreu Mendes e apoio 
dos negros forros, que servindo de soldados na guarnição da praça o aclamaram e elegeram Paulo de Abreu 
como procurador do povo; referindo que o Senado da Câmara fora expulso do governo e alguns dos principais 
moradores tiveram de fugir para o Príncipe para sobreviver, enquanto os seus bens eram saqueados, tendo 
alguns sido assassinados sem receberem os sacramentos; pedindo indicações e aconselhando o envio de 
outro governador]. 
Anexo: carta. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 45 e 38. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 873. 
 

874. [ant. 1745, Novembro, 27] 
REQUERIMENTO do nomeado para ouvidor-geral da ilha de São Tomé, Ventura José de Sousa, ao rei [D. 
João V] solicitando um empréstimo do Conselho Ultramarino, dando como fiança o seu vencimento, em 
virtude de pouco lhe restar da ajuda de custo recebida depois de pagar os direitos novos. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 46. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 874. 
 

875. 1745, Dezembro, 11, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do director da Feitoria de 
Jaquim, na Costa da Mina, José Rodrigues da Silva, solicitando o posto de director da fortaleza de Ajudá que 
vagara com o falecimento de João Basílio, não tendo o vice-rei do Brasil provido ninguém no posto apesar de 
ter faculdade para isso, alegando os muitos serviços que prestara, nomeadamente libertando portugueses do 
cativeiro, como o capitão de Infantaria da Feitoria de Ajudá, Manuel Correia da Cunha, cativo do rei Daomé. 
Obs.: m. est.; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 60, 
fl. 348v-349v.  
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 47. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 875. 
 

876. 1745, Dezembro, 16, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre as cartas dos oficiais da Câmara de São Tomé e do tenente da 
fortaleza da ilha acerca das insolências praticadas pelos soldados da ordenança após o falecimento do Bispo 
[D. frei Luís da Conceição]. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod,. 478, fl. 280. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 48. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 876. 
 

877. 1746, Janeiro, 8, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do nomeado para Bispo da ilha 
de São Tomé, frei Luís das Chagas, solicitando ajuda de custo para a sua sagração e viagem tal como fora 
concedida ao seu antecessor, frei Luís da Piedade, em virtude de ser pobre e precisar daquela ajuda. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 60, fl. 350v; 
anexo: requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 50 e 49. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 877. 
 

878. [ant. 1746, Fevereiro, 15, Lisboa] 
REQUERIMENTO de D. Maria Caetana de Magalhães e de sua filha D. Luísa Clara de Sousa, viúva e filha do 
ex-ouvidor-geral da ilha de São Tomé, João Coelho de Sousa, recolhidas no convento de Santa Maria de 
Celas em Coimbra, ao rei [D. João V] solicitando o levantamento do sequestro dos bens do falecido, que 
ficaram sequestros na América em consequência da acusação de comerciar ouro em pó com a Costa da 
Mina, tendo o dito ex-ouvidor falecido na cadeia do Limoeiro em Junho de 1739 sem obter livramento.  
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 52. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 878. 
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879. 1746, Fevereiro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento de José da Silva, solicitando o 
provimento no posto de director da Feitoria de Ajudá, na Costa da Mina, em satisfação dos seus serviços, 
alegando que servira na Corte como praça de soldado e cabo de esquadra, indo para o estado da Índia em 
1742, onde servira de sargento-supra, sargento-de-mar-e-guerra e praça de artilheiro. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 61, fl. 24-
24v; anexo: requerimento. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 53 e 51. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 879. 
 

880. [ant. 1746, Março, 16] 
REQUERIMENTO do nomeado para Bispo da ilha de São Tomé, frei Luís das Chagas, ao rei [D. João V] 
solicitando as provisões necessárias para que pudesse cobrar junto dos provedores da Fazenda Real as 
côngruas a que tinha direito, na forma como se praticou com o seu antecessor [frei Luís da Piedade, que 
também recebera provisão para que o seu meirinho pudesse usar vara branca]. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 54. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 880. 
 

881. [ant. 1746, Maio, 25] 
REQUERIMENTO do capitão-mor da ilha de São Tomé, Francisco de Alva Brandão, ao rei [D. João V] 
solicitando provisão para que fosse ouvidor àquela ilha tirar devassa e prender Manuel Álvares da Anunciação 
de Carvalho, Valério Afonso, Sebastião de Lima, Sebastião Afonso e Paulo de Abreu Mendes, porque tinham 
instigado os escravos do suplicante das fazendas Praia Melão e António Vaz a desobedecer e a matar o 
suplicante, ficando as fazendas e os seus engenhos sem produzir, causando-lhe grandes prejuízos.  
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 56-A. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 881. 
 

882. 1746, Maio, 26, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do conde das Galveias, vice-rei do Brasil, [André de Melo e 
Castro], ao rei [D. João V] remetendo as cartas de Francisco de Alva Brandão, [de 26 de Novembro de 1745], 
sobre a sublevação dos negros [e a devassa que tirara do motim dos soldados e do povo, [juntando as cartas 
do capitão-mor da ilha do Príncipe, António Marques do Vale e Silva, de 15 de Maio e de 14 e 15 de Agosto de 
1746]; o vice-rei dava conta que Francisco Alva Brandão servia de governador da ilha de São Tomé mas 
entregara o governo da ilha aos oficiais da Câmara.  
Obs.: ver consulta em AHU_CU_CONSULTAS DA BAHIA, Cod. 254, fl. 214-214v. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 57. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 882. 
 

883. [1746, Maio] 
REQUERIMENTO do provido na dignidade de mestre-escola da catedral ilha de São Tomé, Veríssimo 
Rodrigues de Oliveira, ao rei [D. João V] solicitando alvará de mantimentos para poder cobrar a côngrua a que 
tinha direito. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 56. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 883. 
 

884. [ant. 1746, Junho, 3] 
REQUERIMENTO de Rosa Maria, viúva do antigo director da praça de Ajudá, na Costa da Mina, capitão 
Francisco Pereira Mendes, e sua filha, Úrsula Joaquina da Conceição, ao rei [D. João V] solicitando a entrega 
dos documentos anexos ao requerimento em que pediam o soldo que o defunto pagara aos soldados da 
guarnição, em virtude do requerimento ter sido escusado.  
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 58. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 884. 
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885. 1746, Agosto, 3, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta do vice-rei do Brasil, [André de Melo e Castro, de 11 de 
Maio de 1746], sobre a partida da nau de licença [e a carga de tabaco que levava], remetendo a carta que lhe 
escreveram o juiz ordinário e os vereadores eleitos na ilha de São Tomé, acerca do estado daquela ilha. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DA BAHIA, Cod. 254, fl. 216. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 59. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 885. 
 

886. 1746, Setembro, 23, Ilha do Príncipe 
CARTA do provedor da Fazenda Real da ilha do Príncipe, Manuel Raposo de Brito, ao rei [D. João V] sobre o 
desrespeito do capitão-mor daquela ilha, António Marques do Vale e Silva Correia, fazendo-se ouvidor do 
donatário e tentando impedir o signatário de segurar [os bens] que o [defunto capitão-mor, José Rodrigues 
Pedroso] devia à Fazenda Real. 
Obs.: portaria. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 61. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 886. 
 

887. 1746, Setembro, 25, Bahia 
CARTA do conde das Galveias, vice-rei do estado do Brasil, André de Melo e Castro, ao rei [D. João V] 
respondendo à provisão de 2 de Dezembro de 1745, sobre o provedor da Alfândega da Bahia ter duvidado em 
pagar o conserto do iate Santa Ana e Santo António pela consignação aplicada aos filhos da folha da ilha de 
São Tomé; informando que já ordenara ao provedor para proceder ao pagamento.  
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 62. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 887. 
 

888. [ca. 1746] 
REQUERIMENTO do Bispo da ilha de São Tomé, frei Luís das Chagas, ao rei [D. João V] solicitando as 
ordens necessárias para que o provedor da Fazenda Real da ilha não duvidasse do que faltava para 
satisfação do restante do empréstimo que lhe fora concedido por Sua Majestade, por conta das suas 
côngruas. 
Obs.: datação aferida pela resolução deferindo ao Bispo ajuda de custo, ver AHU_CU_070, Cx. 8, D. 878. 
AHU-São Tomé, cx. 59, doc. 33.  
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 888. 
 

889. 1747, Fevereiro, 2, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre a carta dos oficiais da Câmara da ilha de São Tomé, [de 28 de 
Agosto de 1745], acerca do estado da ilha [com os tumultos dos soldados do regimento e do povo dos matos, 
descontentes com a escolha do coronel do regimento, Francisco de Alva Brandão, para governador]; 
lembrando que as consultas [de 23 de Agosto e de 25 de Setembro de 1745] ainda não tinham resolução. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 479, fl. 1. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 63. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 889. 
 

890. [ant. 1747, Março, 2] 
REQUERIMENTO do provido no posto de director-geral da fortaleza e Feitoria de Ajudá, na Costa da Mina, 
Félix José de Gouveia, ao rei [D. João V] solicitando carta de confirmação da nomeação passada pelo conde 
das Galveias, vice-rei do estado do Brasil, [André de Melo e Castro], após o falecimento de João Basílio. 
Obs.: m. est.; anexo: bilhete e carta patente. 
AHU-São Tomé, cx. 9, doc. 65. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 890. 
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891. [ant. 1747, Junho, 21] 
REQUERIMENTO do director da Feitoria de Jaquim, na Costa da Mina, José Rodrigues da Silva, ao rei [D. 
João V] solicitando provisão para ser pago da dívida que tinha com ele a Fazenda Real, pelo facto de ter pago 
ao director do forte francês, José de Chegarai pelas fazendas que entregara ao almoxarife João de Sousa da 
Silva, para as despesas da feitoria e por ordem do director João Basílio, alegando que a dívida se arrastava 
há muito porque o provedor-mor da Fazenda Real da Bahia duvidara em pagá-la e depois este fora preso e o 
requerimento do suplicante não tivera deferimento.  
Anexo: informação. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 64. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 891. 
 

892. 1747, Julho, 29, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a carta do conde das Galveias, vice-rei do 
estado do Brasil, [André de Melo e Castro], de 14 de Setembro de 1746, sobre o falecimento do director 
interino da fortaleza de Ajudá, [na Costa da Mina], padre Martinho da Cunha Barbosa, [a 18 de Março de 
1745] e de Francisco Nunes Pereira ter usurpado o seu lugar, com o apoio do rei Daomé, apesar da oposição 
de alguns portugueses e do director do forte de São Luís dos Franceses, [Jacques Levet], sendo eleito para 
director o religioso agostinho descalço [Francisco do Espírito Santo] até o signatário ter nomeado Félix José 
de Gouveia; a carta referia ainda a necessidade de reconstruir a fortaleza, de castigar os envolvidos e que 
Francisco Nunes Pereira já fora enviado para à Bahia, preso e sentenciado. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DA BAHIA, Cod. 254, fl. 218-
219; anexo: carta, cartas (cópias), ofícios (cópias), termo (cópia), lista, certidões, regimento e relação.  
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 69-A e 60; AHU-Guiné, cx. 7, doc. 55 e 56. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 892. 
 

893. 1747, Agosto, 17, Lisboa 
PORTARIA do Conselho Ultramarino, ordenando que se respondesse ao provedor [-mor] da Fazenda Real [do 
estado do Brasil, Manuel António Cunha de Souto Maior] que se reconhecia a impossibilidade dele tomar as 
contas do falecido director [da fortaleza de São João] de Ajudá, João Basílio, antes de sair a sentença da 
culpa resultante da devassa à perda da dita fortaleza, mas que poderia fazê-lo dentre em breve, junto dos 
herdeiros, porque havia sido dada ordem ao juiz da devassa para despachar o livramento do dito João Basílio; 
advertindo o provedor para enviar ao conselho a indicação dos livros ou documentos que segundo o 
regimento deveria usar na tomada das contas mas que faltavam, devendo ainda justificar a causa. 
Anexo: aviso, cartas, carta (cópia) e carta (fragmento). 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 72 e 90. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 893. 
 

894. 1747, Setembro, 6, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do nomeado para ouvidor-geral 
da ilha de São Tomé, Ventura José de Sousa, solicitando ajuda de custo para se aviar e ir na frota da Bahia, 
tal como se concedera ao seu antecessor, António Pedro de Soveral. 
Obs.: resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 61, fl. 122; 
anexo: requerimento, resolução (cópia), certidões e informação. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 66 e 65. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 894. 
 

895. 1748, Fevereiro, 16, São Tomé 
CARTA dos [oficiais da Câmara da ilha de São Tomé] ao rei [D. João V] sobre a chegada do Bispo D. frei Luís 
das Chagas a 30 de Julho, e da sua partida poucos dias depois para a ilha do Príncipe, e de seguida para a 
Bahia, num navio de escravos vindo da Costa da Mina, no qual viera a falecer de carneirada, conforme se 
soubera através do iate que fora à ilha do Príncipe levar o missionário dos agostinhos descalços, frei José do 
Desterro. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 81. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 895. 
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896. [ant. 1748, Maio, 25] 
REQUERIMENTO do provido no lugar de ouvidor-geral da ilha de São Tomé, Ventura José de Sousa, ao rei 
[D. João V] solicitando as ordens necessárias para vencer os ordenados da ocupação de ouvidor e mais 
anexas, tal como fora concedido aos seus antecessores. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 70. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 896. 
 

897. [ant. 1748, Junho, 17] 
REQUERIMENTO do ex-governador de São Tomé, D. José Caetano Souto Maior, ao rei [D. João V] 
solicitando a nomeação de sindicante para tirar residência do tempo em que o suplicante servira naquele 
cargo. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 71. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 897. 
 

898. 1748, Junho, 27, [Lisboa] 
ESCRITO de João dos Santos Leite Bressane, em substituição do secretário da Junta dos Três Estados, ao 
[secretário do Conselho Ultramarino], Manuel Caetano Lopes de Lavre, sobre o requerimento de José Leite 
Pereira, como fiador de João Teixeira de Macedo, solicitando a avaliação do ofício de escrivão dos órfãos da 
vila [de Santo António da ilha] do Príncipe. 
Obs.: m. est 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 72. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 898. 
 

899. [ant. 1748, Julho, 26] 
DECRETO do rei D. João V nomeando como governador da ilha de São Tomé, António Rodrigues Neves, 
pelo tempo de três anos. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 73. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 899. 
 

900. [ant. 1748, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do provido no lugar ouvidor-geral da ilha de São Tomé, Ventura José de Sousa, ao rei [D. 
João V] solicitando provisão para servir cumulativamente de provedor, porque as duas ocupações sempre 
andaram anexas. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão e bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 74. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 900. 
 

901. [ant. 1748, Agosto, 6] 
REQUERIMENTO do nomeado para governador da ilha de São Tomé, António Rodrigues Neves, ao rei [D. 
João V] solicitando que o Conselho Ultramarino lhe mandasse entregar as parcelas relativas à ajuda de custo 
e ao transporte, tal como se concedera ao seu antecessor, D. José Caetano Souto Maior. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 75. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 901. 
 

902. [ant. 1748, Agosto, 22] 
REQUERIMENTO do nomeado para governador da ilha de São Tomé, António Rodrigues Neves, ao rei [D. 
João V] solicitando que a secretaria lhe passasse as provisões e os despachos para poder lograr como os 
seus antecessores. 
Obs.: doc. cosido; anexo: bilhetes e certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 76. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 902. 
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903. 1748, Agosto, 30, São Tomé 
CARTA do [capitão-mor da ilha de São Tomé], Francisco de Alva Brandão, ao rei [D. João V] sobre o excesso 
de éguas e cavalos na ilha, faltando pasto, currais e escravos para zelar por eles, havendo animais soltos nos 
matos e outros ao cuidado dos moradores; referindo que os moradores se queixam que os animais destruíam 
os mantimentos e as fazendas, aumentando o prejuízo que tinham por os franceses não virem à ilha comprar 
mantimentos devido à guerra [com os ingleses], facto que também prejudicava a Fazenda Real porque o 
rendimento dos dízimos diminuía; sugerindo a venda de alguns cavalos para os trabalhos das fazendas dos 
moradores, porque assim diminuiria a reprodução dos cavalos, a destruição que faziam, equilibrando o 
número de cavalos à guarda dos escravos, e reduzindo os gastos da Fazenda Real com os mestres de 
cavalos.  
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 77. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 903. 
 

904. 1748, Setembro, 9, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado do Reino e Mercês], Pedro da [Mota e Silva], ao [conselheiro do Conselho 
Ultramarino], Alexandre Metelo Sousa e Meneses, sobre a reforma das consultas aos requerimentos de Carlos 
Carneiro de Sousa, um a respeito do senhorio da ilha do Príncipe, outro da capitania de Nossa Senhora da 
Conceição de Tinhaem [no Rio de Janeiro]. 
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 78. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 904. 
 

905. 1748, Outubro, 7, São Tomé 
CARTA do [cabido da Sé vacante da ilha de São Tomé] ao rei [D. João V] sobre as vantagens em nomear 
para Bispo daquela ilha um religioso da Companhia de Jesus, porque tinham constatado com os religiosos 
António de Macedo em 1709 e ultimamente com Manuel Balester, ambos vindos de Angola, que eram 
resistentes ao clima e não eram medrosos como os que vinham da Europa. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 79. 
AHU_CU_070, Cx. 8, D. 905. Revisto até aqui! 
 

906. 1749, Março, 8, Lisboa 
ALVARÁ (minuta) do rei [D. João V] concedendo licença e aprovação ao matrimónio de D. João de Lencastre 
com D. Mariana Joaquina de Basto e Barém, filha de Luís António de Basto e Barém e de D. Violante de 
Portugal. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 69. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

907. 1749, Junho, 17, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do conde das Galveias, vice-rei do 
estado do Brasil, [André de Melo e Castro], de 8 de Outubro de 1747, explicando que chegando o director da 
fortaleza do porto de Ajudá, Félix José de Gouveia, prendera Francisco Nunes Pereira, que usurpara aquele 
posto com o apoio do rei Daomé, e remetera-o à cadeia da Bahia; afirmando que mandara o ouvidor-geral do 
crime tirar devassa do caso, remetendo a mesma para que Sua Majestade decidisse o que fazer; referindo 
que ia mandar recuperar a dita fortaleza apesar das dificuldades, apesar da obrigação caber ao rei de Daomé. 
Obs.: m. est; ver AHU_CU_CONSULTAS DA BAHIA, Cod. 254, fl. 223v-224v; anexo: cartas. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 80 e 69-A. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
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908. 1749, Junho, 27, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a carta do cabido da igreja catedral da ilha de 
São Tomé, de 20 de Fevereiro de 1748, referindo que mal o Bispo D. frei Luís das Chagas ali chegara, 
conferira tonsuras e ordenara a sua família com ordens sacras, apesar de não terem os documentos 
essenciais, porque escondia a sua falta de património dizendo que os ordenava pelas cadeiras vagas da Sé, 
quando não as havia e depois faltaram os ordenados, tendo ainda deixado um prelado da sua ordem, em vez 
do cabido, a substituí-lo quando fora à ilha do Príncipe, partindo de lá num navio de escravos da Costa da 
Mina, afirmando que iria cumprir os despachos régios e visitar todos os Bispados ultramarinos, mas falecera 
na viagem; sugerindo que os Bispos de São Tomé deviam vir de outras conquistas, como muitos 
governadores, porque assim resistiriam àquele clima.  
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 479, fl. 4v-5v; anexo: carta. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 81 e 68. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

909. 1749, Setembro, 18, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre o requerimento do nomeado para governador da 
ilha de São Tomé, coronel António Rodrigues Neves, solicitando provisão para que o capitão da galera Nossa 
Senhora da Atalaia e Senhor do Bonfim, [Manuel Gomes Baião], pudesse carregar 300 caixas de açúcar em 
Pernambuco e trazê-las à Corte, vindo na frota da Bahia, porque o suplicante fretara aquela galera para ir em 
direitura a São Tomé, sem demoras, porque fazia falta ao governo da ilha, pudendo o Conselho Ultramarino 
mandar nela o que fosse preciso à ilha de São Tomé, nomeadamente os degredados que pudessem ir, e o 
capitão escusava de invernar a galera em Pernambuco; o conselho solicitou e analisou a informação da mesa 
dos homens de negócio sobre esta matéria.  
Anexo: requerimentos, carta, certidão e bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 83 e 82. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

910. 1749, Novembro, 20, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre as pessoas possíveis para o Bispado da Ilha de 
São Tomé, que vagara pelo falecimento do Bispo [frei Luís das Chagas], sugerindo o padre Alberto Caetano 
de Figueiredo, padre frei Paulo da Silva, padre frei António da Nazaré e cónego João Nunes da Silveira. 
Obs.: ver AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 25, fl. 127-127v; anexo: despacho. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 84 e 97. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

911. 1749, Novembro, 28, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o requerimento do director e comandante do 
forte de São Luís, na Costa da [Mina], pela companhia de França, Jaques Levet, solicitando a restituição do 
valor que dera ao director do forte de São João de Ajudá, [Félix José de Gouveia], para resgatar os capitães 
Manuel Pinto Cotrim e João Pereira Lima e um escrivão dos navios que o rei de Daomé e Arda cativara e 
ameaçava matar, em virtude dos proprietários dos ditos navios, André Marques e Silvestre Gonçalves de 
Morais, sobre quem recaíram as letras seguras passadas pelos capitães, não satisfazerem as dívidas. 
Obs.: m. est.; alguns docs. em francês; resolução da rainha D. Mariana de Áustria; ver 
AHU_CU_CONSULTAS DE PARTES, Cod. 62, fl. 119-120; anexo: requerimentos, carta, letras, memória e 
relação. 
AHU-Guiné, cx. 7, doc. 90, 68 e 69; AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 67. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
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912. [ant. 1750, Março, 11] 
REQUERIMENTO do conde da ilha do Príncipe, [Carlos Carneiro de Sousa e Faro], ao rei [D. João V] 
solicitando para a sua primeira proposta de nomeação de pessoas para o posto de capitão-mor daquela ilha 
ser substituída pela presente, uma vez que a forma como a fizera levantara dúvidas ao procurador da Coroa 
Real, porque parecia que se intrometia em jurisdição alheia; pedindo que Sua Majestade confirmasse o 
indivíduo que lhe parecesse melhor; [indicara os nomes de Luís Pinheiro Pais, João Martins de Gusmão e 
Isidoro dos Santos Ferreira]. 
Obs.: m. est; ver consulta de 14 de Março de 1759, em AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 25, fl. 115v; 
anexo: requerimento, carta e certidões. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 86. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

913. 1750, Março, 22, Bahia 
CARTA do chanceler da Relação da Bahia e provedor-mor da Fazenda Real, Manuel António da Cunha de 
Souto Maior, ao rei [D. João V] respondendo à provisão de 12 de Setembro de 1748, que lhe ordenava para 
examinar se a verba emprestada ao Bispo de São Tomé, D. frei Luís das Chagas, havia sido remetida ao cofre 
do Conselho Ultramarino, caso contrário, deveria ser enviada em conta separada ao tesoureiro do conselho; 
informando que o Bispo não tinha qualquer adição registada nos livros e que como falecera a caminho da 
Bahia fizera-se sequestro dos seus bens e remetera-se a verba ao tesoureiro Manuel Ferreira dos Santos. 
Anexo: portarias. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 85. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

914. 1750, Abril, 1, São Tomé 
CARTA dos [oficiais da Câmara da ilha de São Tomé] ao rei [D. João V] sobre a chegada e tomada de posse 
da administração da justiça do ouvidor-geral Ventura José de Sousa, em Agosto de 1749, tendo posto a terra 
em sossego e ficado livre  dos incómodos da carneirada. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 87. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

915. [ant. 1750, Novembro, 5] 
REQUERIMENTO do governador da ilha de São Tomé, António Rodrigues Neves, ao rei [D. José I] solicitando 
ordens para que o provedor da Fazenda Real daquela ilha lhe pagasse o soldo de governador desde o dia do 
seu embarque, em virtude do concedido na provisão de 3 de Setembro de 1748, apesar dos atrasos que tivera 
na viagem e de ter excedido os seus meses previstos na provisão, porque fora obrigado a aportar em 
Pernambuco e dali a passar à Bahia para conseguir uma embarcação, conforme atestava o termo do vice-rei 
do Brasil, conde de Atouguia, [Luís Pedro Peregrino de Carvalho e Ataíde]. 
Obs.: m. est.; anexo: certidão e aviso. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 89 e 88. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

916. 1750, Dezembro, 23, Lisboa 
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José I] sobre carta do provedor-mor da Fazenda Real do 
Estado do Brasil, desembargador Manuel António da Cunha, de 29 de Março de 1750, acerca da portaria do 
vice-rei do Brasil [conde de Atouguia, Luís Pedro Peregrino de Carvalho e Ataíde], determinando que se 
recolhesse ao cofre do comboio da frota o dinheiro pertencente à consignação da fortaleza de Ajudá. 
Anexo: provisão (cópia) e mandado (cópia).  
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 3. 
AHU_CU_049, Cx., D.   
 

917. [ant. 1751, Abril, 21] 
REQUERIMENTO do nomeado para ouvidor-geral da ilha de São Tomé, Cristóvão Álvares de Azevedo 
Osório, ao rei [D. José I] solicitando provisão idêntica à que concedera aumento da terça parte do ordenado e 
das assinaturas ao ouvidor de Angola. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 90. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
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918. [ant. 1751, Abril, 21] 
REQUERIMENTO do nomeado para ouvidor-geral da ilha de São Tomé, Cristóvão Álvares de Azevedo 
Osório, ao rei [D. José I] solicitando provisão para poder vencer o seu ordenado desde o dia do seu embarque 
e servir concomitantemente o ofício de provedor da Fazenda Real; [posteriormente pediu para receber o dito 
soldo na provedoria-mor da Fazenda Real da Bahia, onde estavam os direitos relativos aos filhos da folha de 
São Tomé]. 
Anexo: bilhete, requerimento e certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 90. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

919. [ant. 1751, Abril, 21] 
REQUERIMENTO do nomeado para ouvidor-geral da ilha de São Tomé, Cristóvão Álvares de Azevedo 
Osório, ao rei [D. José I] solicitando ajuda de custo idêntica à que costumava ser concedida aos ministros que 
iam para aquelas partes. 
Anexo: bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 91. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

920. 1751, Junho, 3, São Tomé 
CARTA dos oficiais da Câmara da ilha de São Tomé ao rei [D. José I] sobre a chegada e tomada de posse do 
governador António Rodrigues Neves, em Abril, tendo adoecido de carneirada, como acontecia aos que 
vinham de fora e a muitos naturais, vindo a falecer em Maio, para o que contribuíra o facto de ter escorbuto; 
informando que a Câmara assumira o governo da ilha após o enterro.  
Anexo: carta. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 92 e 94. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

921. 1751, Junho, 3, São Tomé 
CARTA do Senado da Câmara da ilha de São Tomé ao rei [D. José I] sobre a vinda de um iate da ilha do 
Príncipe, na mesma altura da chegada do governador António Rodrigues Neves, trazendo a notícia do 
falecimento do ouvidor-geral de São Tomé, Ventura José de Sousa, a 28 de Fevereiro, na ilha do Príncipe 
onde fora fazer uma correição, tendo o governador provido o coronel do regimento da praça, Francisco de 
Alva Brandão, nos cargos que o falecido servia. 
Anexo: carta. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 93 e 95. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

922. 1751, Junho, 5, São Tomé 
CARTA do deão Domingos Luís Coelho, do mestre-escola Veríssimo Rodrigues de Oliveira e de António Vaz 
Fernandes, ao rei [D. José I] sobre o estado da terra não ter permitido prestar as honras devidas [pelo 
falecimento do rei D, João V]; colocando-se na protecção de Sua Majestade [D. José I]. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 96. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

923. 1751, Julho, 5, Castelo de São Jorge da Mina 
CARTA DE SALVO-CONDUTO (tradução) passada pelo director general do Norte e mar da Costa da Mina, 
João Van Voorst, em nome dos senhores do Estado de Holanda e do Príncipe de Orange e Nassau 
[Guilherme IV], ao capitão da Bahia, José de Abreu, para que comerciasse a carga do seu navio, Nossa 
Senhora da Conceição, Santo António e Almas, pela Costa da Mina, em Popô, Jaquim e Apá, sem que os 
capitães, mestres, comandantes ou serventes daquela companhia o impedissem, devendo antes prestar-lhe 
favor e ajuda, porque já pagara o devido.  
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 98. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
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924. [ant. 1751, Julho, 23] 
REQUERIMENTO do nomeado para ouvidor-geral da ilha de São Tomé, Cristóvão Álvares de Azevedo 
Osório, ao rei [D. José I] solicitando as ordens necessárias para que o vice-rei do estado do Brasil e o 
chanceler da Relação da Bahia lhe dessem posse do lugar de desembargador daquela Relação, em virtude de 
a provisão [de 20 de Julho de 1751] lhe conceder a posse daquele lugar antes de assumir a ouvidoria da ilha 
de São Tomé. 
Anexo: provisão e bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 90. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

925. 1751, Agosto, 16, São Tomé 
CARTA dos [oficiais da Câmara da ilha de São Tomé] ao rei [D. José I] sobre terem sabido pelo governador 
António Rodrigues Neves do falecimento do rei D. João V e realizado por isso as demonstrações de 
sentimento possíveis ao estado da terra e aclamado de seguida Sua Majestade.  
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 99. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

926. [ant. 1751, Setembro, 22] 
REQUERIMENTO do nomeado para ouvidor-geral da ilha de São Tomé, Cristóvão Álvares de Azevedo 
Osório, ao rei [D. José I] solicitando as ordens necessárias para suspender e sindicar o seu antecessor. 
Anexo: despacho. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 90. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

927. 1752, Fevereiro, 24, São Tomé 
CARTA do [Senado da Câmara da ilha de São Tomé] ao rei [D. José I] sobre o falecimento do recém-chegado 
capitão-mor da ilha do Príncipe, Luís Pinheiro Pais, tendo o Senado provido no seu lugar José Monteiro de 
Carvalho e mandado o provedor da Fazenda Real [e Alfândega] preparar o iate para levar o capitão-mor, o 
padre vigário e o coadjuntor deste à dita ilha, mas sabendo o provedor que o capitão-mor não iria porque 
considerava não ter os papéis conformes a entregar ao seu antecessor, António Marques [do Vale e Silva 
Correia], o provedor mandara o almoxarife parar o apresto do iate, dizendo que não era obrigado a transportar 
os religiosos, ignorando assim as ordens de Sua Majestade, conforme se via na carta que o mesmo escrevera 
ao Senado. 
Obs.: m. est.; anexo: carta. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 102 e 101. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

928. 1752, Fevereiro, 24, São Tomé 
CARTA dos oficiais da Câmara da ilha de São Tomé ao rei [D. José I] sobre os insultos cometidos pelo capitão 
inglês João Foller, perseguindo a tiro e capturando alguns escravos pescadores de Bartolomeu Teixeira de 
Azevedo, em retaliação pelo depósito de seis escravos que fora obrigado a fazer na ilha para satisfazer a 
perda de José Monteiro de Carvalho, a quem o capitão inglês Iemmens Thoméns levara um escravo pescador 
após lhe ter fugido do navio um moleque, e apesar de ter deixado procuração a André Teixeira de Sousa para 
reaver e remeter o escravo. 
Obs.: ver consulta de 8 de Janeiro de 1753, em AHU_CU_CONSULTAS DE CABO VERDE E S. TOMÉ, Cod. 
479, fl. 9v-10. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 105. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

929. [ant. 1752, Abril, 15] 
REQUERIMENTO de Teotónio Cordeiro da Silva, morador na ilha de São Tomé, ao rei [D. José I] solicitando o 
provimento no posto de tenente da fortaleza de São Sebastião da ilha de São Tomé, alegando que já o servira 
por nomeação do governo da ilha, mas que depois lhe deram baixa, sem que tivesse quaisquer culpas e 
nomearam outrem na serventia do posto. 
Anexo: aviso e informação de serviço. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 104. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
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930. [ant. 1752, Abril, 22] 
REQUERIMENTO do cavaleiro professo da Ordem de Cristo, fidalgo da Casa de Sua Majestade e alcaide-mor 
da praça de Mazagão, Francisco Teles de Loureiro, ao rei [D. José I] solicitando que se juntassem os papéis 
com que foi opositor ao lugar de governador de Cabo Verde, para concorrer ao de governador da ilha de São 
Tomé. 
Obs.: ver consultas de 5 de Junho e 11 de Julho de 1752, em AHU_CU_CONSULTAS MISTAS, Cod. 25, fl. 
245v-247 e 247-249, respectivamente; anexo: requerimento e informação de serviço. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 103. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

931. [ant. 1752, Maio, 2] 
REQUERIMENTO de Teotónio Cordeiro da Silva, morador na ilha de São Tomé, ao rei [D. José I] solicitando o 
provimento no lugar de governador, que vagara com o falecimento de António Rodrigues Neves, alegando os 
serviços prestados naquela ilha entre 1733 e 1751 como do tenente da fortaleza de São Sebastião, capitão de 
Infantaria, ajudante de tenente, tesoureiro-mor da bula da Santa Cruzada, vereador e procurador daquela 
cidade. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 104. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

932. [ant. 1752, Agosto, 5] 
REQUERIMENTO de D. José Caetano Souto Maior ao rei [D. José I] solicitando certidão do Tribunal do 
Conselho Ultramarino atestando que cumprira todas as ordens que lhe foram expedidas quando serviu no 
governo das ilhas de São Tomé e Príncipe, em virtude de desejar pedir certidão da residência que lhe fora 
tirada do tempo que ali servira como governador. 
Anexo: cartas. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 106. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

933. [ant. 1752, Setembro, 15] 
REQUERIMENTO do provido numa conezia da Sé do Bispado de São Tomé, presbítero do hábito de São 
Pedro, padre Luís Francisco, ao rei [D. José I] solicitando alvará de mantimento para poder cobrar a côngrua a 
que tinha direito. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 107. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

934. 1752, Outubro, 3, Ilha do Príncipe 
CARTA do capitão-mor da ilha do Príncipe, António Marques do Vale e Silva Correia, ao rei [D. José I] sobre 
ter tomado conta e exigido fiança e fiéis carcereiros aos oficiais da Fazenda Real que o ouvidor-geral de São 
Tomé, Ventura José de Sousa, prendera na fortaleza da Ponta da Mina, porque o ministro falecera e a cadeia 
não tinha segurança para os manter; informando que o escrivão da Fazenda Real, Vicente Gomes Ferreira, 
comprara o lugar de sargento-mor na ilha de São Tomé, e que perante a oposição do signatário, voltara contra 
si a Câmara de São Tomé, e com a ajuda de Domingos Pires Ribeiro, Manuel Raposo de Brito e Ventura 
Ferreira da Cruz, o signatário foi desprovido e substituído por Simão de Sousa. 
Anexo: certidão e carta (traslado).  
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 108. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
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935. 1752, Outubro, 12, Ilha do Príncipe 
CARTA do [capitão-mor da ilha do Príncipe], António Marques do Vale e Silva Correia, ao rei [D. José I] sobre 
a instabilidade criada pelos oficiais da Câmara da ilha de São Tomé, após o falecimento do governador 
António Rodrigues Neves, ao proverem e desproverem postos e ofícios, vendendo-os a quem mais desse, 
retirando regalias aos capitães-mores, nomeando ofícios da ordenança, expulsando oficiais pagos da fortaleza 
da Ponta da Mina, como o ajudante Salvador Valadares e o sargento do número Rafael Martins, chegando a 
prover como sargento-mor o antigo escrivão da Fazenda Real, Vicente Ferreira Gomes, que fora devassado e 
preso pelo ouvidor Ventura José de Sousa, obrigando o signatário a negar o aval ao provimento e evitando a 
fuga do preso, facto que lhe custou o ódio do procurador da Fazenda Real, Domingos Pires Ribeiro, homem 
poderoso que destruíra as casas de Firmino José Franco Português, e o de um seu parente, Manuel Raposo 
de Brito, que retira honras e créditos aos moradores, espancava as moças e mandara os camaristas depor o 
signatário e prover no seu lugar Simão de Sousa.  
Anexo: cartas (cópias), requerimento, aviso e provisões. 
AHU-São Tomé, cx. 9, doc. 11. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

936. [ant. 1752, Outubro, 14] 
REQUERIMENTO do conde da ilha do Príncipe, [Carlos Carneiro de Sousa Faro], ao rei [D. José I] solicitando 
ordens para que o provedor da Fazenda Real da ilha cobrasse aos moradores as dívidas que tinham com a 
Fazenda Real, para depois o suplicante poder receber o que eles lhe deviam a ele, ordenando ao capitão-mor 
da ilha para encarregar o provedor daquela arrecadação. 
Anexo: carta e certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 121. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

937. [ant. 1752, Novembro, 7] 
REQUERIMENTO do provido numa conezia da Sé do Bispado de São Tomé, clérigo subdiácono, Leandro da 
Costa Cravier, ao rei [D. José I] solicitando alvará de mantimento para poder cobrar a côngrua a que tinha 
direito. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 109. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

938. 1752, Novembro, 16, São Tomé 
CARTA de António de Abreu Pereira Mendes, morador na ilha de São Tomé, ao rei [D. José I] sobre a falta de 
união e paz na ilha e os receios dos moradores, não havendo quem denunciasse a situação por medo do que 
o ouvidor-geral, Ventura José de Sousa, fizera à casa do suplicante e à de Manuel Alves da Cunha, e do 
poder do deão Domingos Luís Coelho e dos seus familiares - o genro Luís António de Almeida, o cunhado 
Pedro José, o sobrinho e padre Carlos Luís Coelho e o filho Bonifácio Luís Coelho; queixando-se do escrivão 
da Alfândega Luís António da Anunciação, do provedor interino da Fazenda Real João Francisco de Almeida e 
da Câmara ter ignorado a sua experiência e provido como sargento-mor do regimento, José Narciso, apenas 
por ser filho de João Francisco de Almeida, assim como não aceitaram o signatário para escrivão das 
entradas da Alfândega, quando Teotónio Cordeiro desistira do lugar, preferindo Luís António da Anunciação, 
que escolheram também para almotacé, em vez do capitão de Infantaria João Manuel dos Anjos. 
Obs.: doc. cosido; anexo: instrumento em pública forma e certidão. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 110. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
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939. 1752, Novembro, 18, São Tomé 
CARTA dos [oficiais da Câmara da ilha de São Tomé] ao rei [D. José I] sobre o governo anterior ter provido 
José Monteiro de Carvalho como capitão-mor da ilha do Príncipe devido ao falecimento de Luís Pinheiro Pais; 
informando que não tinham dado seguimento à nomeação por acharem injusto substituir o capitão-mor em 
funções, António Marques [do Vale e Silva Correia], mas ao saberem das queixas dos moradores da ilha e de 
alguns estrangeiros e de terem visto que o dito capitão-mor não lhes prestara homenagem e apenas o fizera 
ao governador eleito pelos levantados, decidiram enviar José Monteiro de Carvalho para assumir o cargo, 
substituindo-o depois por Simão de Sousa, que servia de provedor da Fazenda Real; referindo que o novo 
capitão-mor fora bem recebido na ilha pelos moradores, à excepção de António Marques [do Vale e Silva 
Correia]. 
Anexo: aviso. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 117. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

940. 1753, Janeiro, 23, São Tomé 
CARTA do deão e vigário-geral capitular do Bispado de São Tomé, Domingos Luís Coelho, ao comendador da 
Ordem de Cristo, ex-governador da ilha de São Tomé e senhorio da fazenda de Água Ize, D. José Caetano 
Souto Maior, pedindo que o constituísse seu procurador para que os negros daquela fazenda lhe tivessem 
mais respeito; dando conta que João Francisco de Almeida entrara para a Câmara e desprovera Luís António 
[da Anunciação] do ofício de escrivão da Alfândega, e impedira João Monteiro de Almeida, primo do 
suplicante, de ser vereador da Câmara e capitão-mor da ilha do Príncipe, pedindo por isso ao destinatário 
para ver o que poderia fazer; afirmando que o dito João Francisco nomeara para capitão-mor Simão de Sousa 
e com isso vagara o lugar de provedor da Fazenda Real, que ele açambarcara com o de feitor e de almoxarife, 
não permitindo que o seu primo ficasse com o de provedor; referindo que D. Margarida Dias, da ilha do 
Príncipe, não fora embolsada na totalidade; pedindo o envio das gazetas do ano e os avisos referentes a 
governador, Bispo e ministros para aquela ilha.  
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 111. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

941. 1753, Janeiro, 24, ? 
MAPA feito por José Francisco Rocha, sobre a entrada, gastos e saída da carregação de mercadorias de 
Pernambuco, consignadas por José de Freitas Sacoto, para a Costa da Mina, Ajudá e Anamabu, 
apresentando as contas correntes do indivíduo, um mapa dos navios da Bahia, do Rio de Janeiro, de 
Pernambuco e de Lisboa que podiam transportar escravos, um mapa da moenda de açúcar, outro da despesa 
de um navio para carregar tabaco, aguardente e praças para a Companhia e outro para um navio que levasse 
tabaco à Costa da Mina.  
Obs.: doc. numerado e incompleto; anexo: mapas.  
Verificar se pode ser incluído na caixa 9, talvez nos doc. 1 ou 23. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 100. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

942. 1753, Março, 24, Porto 
OFÍCIO do [ex-director da fortaleza do porto de Ajudá, na Costa da Mina], Félix José de Gouveia, ao 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte Real], sobre os problemas de saúde 
que adquiriu na Costa da Guiné o impedirem de servir naquela costa, conforme os atestados dos médicos do 
Porto, afirmando ainda ter sido visto pelo médico da corte, José de Santa Maria. 
Anexo: certidões.  
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 114. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

943. 1753, Abril, 24, [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estevão de Meneses], sobre o requerimento de Alexandre 
António de Sousa Pereira, solicitando o governo da ilha de São Tomé. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 115. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
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944. 1753, Maio, 2, Lisboa 
DECRETO do rei D. José I nomeando para governador da ilha de São Tomé [e do Príncipe], D. José Caetano 
Souto Maior, pelo prazo de três anos, com patente de capitão general. 
Obs.: m. est.; anexo: ofício, carta patente e bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 116. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

945. 1753, Maio, 26, Bahia 
CARTA do provedor-mor da Fazenda Real do estado do Brasil, Manuel de Matos Pegado Serpa, ao rei [D. 
José I] sobre o naufrágio do iate Santo André e Santa Ana defronte da Torre de Garcia de Ávila, junto à cidade 
da Bahia, e a carta que o capitão do iate, Florêncio José, escrevera ao vice-rei [Luís Pedro Peregrino de 
Carvalho e Ataíde] e ao signatário; dando conta das diligências tomadas pelo vice-rei para salvar as pessoas e 
arrecadar nos armazéns dos materiais da Coroa o que pertencia ao iate, tendo-se enviado para isso o oficial 
da Fazenda, José Pedro de Almeida; informando que o ouvidor-geral do crime procedera à devassa do caso e 
se deitara fogo ao iate para aproveitar as ferragens, porque era caro importá-las.  
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 122. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

946. 1753, Julho, 7, Castelo de São Jorge da Mina 
CARTA DE SALVO-CONDUTO (tradução) passada pelo director general da Costa do Norte e Sul de África, 
João Van Voorst, em nome dos senhores das Províncias Unidas dos Países Baixos, ao capitão da Bahia, 
António José de Abreu, para que comerciasse a carga do seu navio, São Francisco Xavier e Almas, pela 
Costa da Mina abaixo, em Popô, Jaquim e Apá, sem que os capitães, mestres, comandantes ou criados 
daquela companhia o impedissem, devendo antes prestar-lhe favor e ajuda caso necessitasse, em virtude de 
já ter pago os direitos.  
Obs.: m. est. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 118. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

947. [ant. 1753, Setembro, 1] 
REQUERIMENTO do nomeado para o governo da ilha de São Tomé, D. José Caetano de Souto Maior, ao rei 
[D. José I] solicitando a comenda de São João de Beja, por trinta anos, para se poder aviar e seguir para a 
dita ilha, alegando os muitos serviços que prestara desde 1715, e o facto de ter perdido os seus bens no 
naufrágio da capitânia, na viagem que fizera depois de servir quatro anos como governador daquela ilha, 
tendo ficado pobre e doente. 
Obs.: m. est.; um doc. em perg.; anexo: cartas patentes. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 113. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

948. 1753, Setembro, 4 [Lisboa] 
AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Diogo de Mendonça Corte Real, ao [presidente do 
Conselho Ultramarino], marquês de Penalva, [D. Estevão de Meneses], sobre a consulta dos serviços de D. 
José [Caetano] Souto Maior. 
Obs.: contém docs. cosidos e numerados; anexo: informação de serviço, certidões, conhecimentos, portarias, 
requerimentos, ofícios, carta (cópia), mandados, fés de ofícios, carta régia, provisões, carta e alvará 
AHU-São Tomé, cx. 7, doc. 72. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

949. 1753, Outubro, 29, Lisboa 
DECRETO do rei D. José I ordenando a mudança do governo estabelecido na ilha de São Tomé para a ilha do 
Príncipe, passando a residir nela o governador e o ouvidor e sendo capital do governo a cidade de Santo 
António, adiantando que já pedira a mudança da catedral para a mesma ilha à Santa Sé, que manteria os 
privilégios e foros dos moradores de São Tomé no Príncipe e que o governador, o Bispo e o ouvidor seriam 
chamados das ilhas de São Tomé e do Príncipe. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 120. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
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950. [post. 1753, Outubro, 29, Lisboa] 
ESCRITO sobre a entrega de várias peças de artilharia de diversos calibres ao tesoureiro do Conselho 
Ultramarino, José Miguel Licete, para a ilha do Príncipe, conforme o aviso do secretário de estado, Diogo de 
Mendonça Corte Real.  
Obs.: datação aferida pelo decreto que instaura a mudança da capital do governo da ilha de São Tomé para o 
Príncipe e estabelece os títulos dos seus ministros. 
AHU-São Tomé, cx. 59, doc. 32. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

951. 1753, Outubro, 30, Lisboa 
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra, Sebastião José de Carvalho e 
Melo], ao ministro plenipotenciário na corte de Roma, António Freire de Andrade Encerrabodes, sobre Sua 
Majestade ter ordenado a mudança do governo secular estabelecido na ilha de São Tomé para a cidade de 
Santo António na ilha do Príncipe, devido às más condições de salubridade daquela ilha e da mortalidade 
resultante, sendo preciso pedir a Sua Santidade a mudança da catedral de São Tomé para aquela cidade da 
ilha do Príncipe, sendo nela construída uma nova igreja, cuja orago será de Santo António, onde haveria igual 
número de dignidades, cónegos e beneficiados, conservando as mesmas côngruas. 
Obs.: no mesmo suporte consta a minuta do decreto de 29 de Outubro de 1753. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 119. 
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

952. 1753, Dezembro, 12, Lisboa 
DECRETO do rei D. José I concedendo ao governador da ilha de São Tomé e do Príncipe, D. José Caetano 
Souto Maior, uma ordinária de dois mil réis para além do soldo de governador, graça especial paga na mesma 
época, devido à mudança e estabelecimento do governo na cidade de Santo António na ilha do Príncipe. 
Anexo: informação e bilhete. 
AHU-São Tomé, cx. 8, doc. 123.  
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

953. [ant. 1753, Dezembro, 20] 
REQUERIMENTO do cirurgião das fragatas da Coroa, Manuel Martins Melhor, ao rei [D. José I] solicitando o 
posto de diretor da fortaleza de Ajudá, em satisfação aos seus serviços. 
Anexo: certidão. 
AHU-Guiné, cx. 8, doc. 73. 
AHU_CU_070, Cx. , D 
 

954. [ca. 1753] 
REQUERIMENTO ao desembargador conselheiro José Mascarenhas Pacheco Pereira e Melo, solicitando que 
intercedesse junto [do capitão] José de Sousa Reis para que este desse algumas praças do seu navio que ia 
para a Costa da Mina, para que António Lobo as pudesse carregar. 
Obs.: datação aferida pela marca de água e por José de Sousa Reis pedir em 1754 para continuar na posse 
da navegação da Costa da Mina, ver AHU_CU_005, Cx. 121, D. 9457; anexo: informação. 
AHU-São Tomé, cx. 59, doc. 140.  
AHU_CU_070, Cx. , D. . 
 

955.  
 


