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1 1642 12 22, Goa  

CARTA do vedor da Fazenda da Índia, André Salema ao rei [D. João IV] sobre as minas de cobre 
descobertas nas ilhas de Solor: Conveniência em se construir um forte, antes dos holandeses 
tomarem conhecimento desta descoberta.  
 
2 fl. Na mesma carta um aditamento referindo a remessa de uma amostra de cobre. Há 2ª via. 
Publicado no Boletim do Arquivo Histórico Colonial, vol. I, 1950, pág. 291, nº 58. 
AHU_CU_083,Cx.1,D.1 

 
 
 
2 1643 12 20, Batávia  

CARTA do padre, frei António de São Jacinto ao rei [D. João IV] sobre a fundação de cristandades e 
descoberta de minas de cobre em Timor.  
 
2+1 fls. Anexo um lembrete. Publicado no Boletim da Agência Geral das Colónias, 1929, ano V, n.º 54, 
pág. 77; Colecção Pelo Império, 1937, n.º 41; Boletim do Arquivo Histórico Colonial, vol. I, 1950, pág. 
292, n.º 59. 
AHU_CU_083,Cx.1,D.2 

 
 
 
3 1662 03 18, Lisboa 

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Afonso VI sobre a concessão do Hábito de Avis ao 
capitão-mor de Timor, Simão Luís "natural da terra", como prémio do zelo e serviços prestados contra 
o domínio holandês nas ilhas.  
 
2 fls. Resolução régia favorável. Publicado no Boletim do Arquivo Histórico Colonial, vol. I, 1950, pág. 
293, n.º 60. 
AHU_CU_083,Cx.1,D.3 

 
 
 
4 1667 05 26, Larantuca  

CARTA de Francisco Vieira de Figueiredo ao rei [D. Afonso VI] sobre os pedidos feitos ao vice-rei do 
estado da Índia, António de Melo e Castro: um navio e 200 soldados para protecção de Timor e 
mineiros para exploração das minas (pedidos não atendidos), procedimento dos religiosos 
dominicanos na ilha de Timor contra a autoridade dos capitães-mores.  
 
2+2 fls. Publicado no Boletim do Arquivo Histórico Colonial, vol. I, 1950, pág. 296, n.º 62. 

 
 

ANEXO 1:  
1670, Março, 17, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente [D. Pedro] sobre carta de Francisco 
Vieira de Figueiredo sobre o procedimento dos religiosos de São Domingos na ilha de Timor  

 
AHU_CU_083,Cx.1,D.4 

 
 
 
5 1672 09 06, Lisboa  

PARECER do Conselho Ultramarino sobre a necessidade de se enviar para o governo das ilhas de 
Timor e Solor pessoas de talento e prudência.  
 
2 fls.  
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AHU_CU_083,Cx.1,D.5 
 
 
 
6 1691 01 20, Santa Bárbara, Goa  

CARTA de frei Miguel de São Tomás ao rei [D. Pedro II] a pedir auxílio para a evangelização das ilhas 
de Timor e Solor.  
 
2 fls. Parecer favorável do Conselho Ultramarino de 1692, Janeiro, 13, Lisboa.  
AHU_CU_083,Cx.1,D.6 

 
 
 
7 1691 01 23, Goa  

CARTA do [governador interino do estado da Índia] D. Fernando Martins Mascarenhas de Lencastre 
ao rei [D. Pedro II] sobre a concessão do foro de fidalgo e do Hábito de Cristo com a respectiva tença 
ao capitão das ilhas de Timor e Solor, António Hornay.  
 
2 fls. Tem à margem cópia da carta régia de 1690, Março, 23, Lisboa, que concede as mercês ao 
capitão das ilhas de Solor, e parecer favorável do Conselho Ultramarino de 1691, Novembro, 15, 
Lisboa. 
AHU_CU_083,Cx.1,D.7 

 
 
 
8 1691 11 15, Lisboa  

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o comércio nas ilhas de Timor e Solor: 
dificuldades na sua introdução devido ao domínio do capitão António Hornay nas ilhas.  
 
2+18 fls. Tem à margem resolução régia para o Conselho Ultramarino interpor o seu parecer. No 
mesmo documento outra consulta do Conselho Ultramarino de 1691, Dezembro, 14, Lisboa. Tem 
anexo parecer do Conselho Ultramarino. 

 
 

ANEXO 1:  
1690, Novembro, 27, Goa  
AVISO (cópia) do governador e capitão-general do estado da Índia, D. Miguel de Almeida aos 
conselheiros do mesmo Estado a ordenar darem parecer sobre a conveniência de introdução do 
comércio nas ilhas de Timor e Solor.  
 
Tem anexo cópias dos pareceres dos conselheiros: Tomé de Sousa Correia, vedor geral da 
Fazenda; D. Fernando Martins Mascarenhas de Lencastre; D. João Carcome Lobo, capitão-mor 
das naus do Reino; Dr. Manuel Gonçalves Guião, inquisidor apostólico da Inquisição do estado 
da Índia; Cristovão de Sousa Coutinho; D. Francisco da Costa, capitão-geral das terras de 
Salcete; D. Vasco Luís Coutinho, mestre de campo do terço do estado da Índia; D. frei Pedro da 
Silva, Bispo de Cochim e governador do Arcebispado de Goa; informação dada por pessoa 
experiente e conhecedora das ilhas de Timor e Solor.  
 
 
 
ANEXO 2:  
[1691]  
RELAÇÃO do que contém a ilha de Timor: reis, suas terras e produtos naturais.  

 
AHU_CU_083,Cx.1,D.8 
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9 1694 03 17, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Pedro II] sobre o domínio das ilhas de Timor e Solor: 
inconveniência na separação do governo da jurisdição da Índia; interesse em contemporizar com o 
capitão das ilhas António Hornay devido ao grande poder que desfruta; entrega do governo a pessoa 
competente após a morte de António Hornay; envio de missionários virtuosos e capazes.  
 
2+2 fls. 

 
 

ANEXO 1:  
1694, Março, 17 [ANT]  
INFORMAÇÃO sobre o domínio das ilhas de Timor e Solor; isenção do governo da jurisdição da 
Índia; interesse do desenvolvimento comercial que poderá custear o exército e os vencimentos 
do governador e do Bispo; monopólio do sândalo e 'sapão'1; conveniências nas viagens das 
naus serem feitas directamente para o Reino sem escalar Goa; proibição de levantar mais 
tributos aos naturais; envio de carpinteiros para a construção de naus.  

 
AHU_CU_083,Cx.1,D.9 

 
 
 
10 1696 12 15, Goa  

CARTA do vice-rei do estado da Índia, conde de Vila Verde, [D. Pedro António de Noronha de 
Albuquerque] ao rei [D. Pedro II] sobre a entrega do espólio do defunto capitão-mor das ilhas de Timor 
e Solor, António Hornay ao padre frei António da Madre de Deus, por seu irmão o capitão-mor 
Francisco Hornay. Recomendação do padre frei António da Madre de Deus para ocupar o Bispado de 
Malaca.  
 
1+2 fls.  

 
 

ANEXO 1:  
1695, Abril, 22, Goa  
RELAÇÃO (cópia) do cabedal entregue pelo capitão-mor Francisco Hornay ao padre frei 
António da Madre de Deus conforme o inventário feito por morte do capitão-mor António 
Hornay.  
 
ANEXO 2:  
1697, Setembro, 11, Lisboa  
DECRETO do rei D. Pedro II a ordenar ao Conselho Ultramarino a proposta de indivíduos 
capazes para o Bispado de Malaca.  

 
AHU_CU_083,Cx.1,D.10 

 
 
 
11 1697 08 07 [ANT] 

MEMORIAL sobre as ilhas de Timor e Solor: agricultura fértil capaz de produzir tudo o que se semear; 
comércio apenas o de cera e sândalo; minas de ouro, azougue, enxofre, ferro, cobre e tambaca; usos 
e costumes; inconvenientes da vizinhança dos holandeses no Cupão; necessidade de um governo 
forte apoiado por tropa e missionários.  
 
2+5 fls.  

 
 

ANEXO 1:  

                                            
1 Madeira do Japão com tinturarias. 
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1697, Agosto, 7, [Lisboa]  
AVISO do secretário de estado Mendo de Foios Pereira ao [presidente do Conselho 
Ultramarino], conde de Alvor, [D. Francisco de Távora], a ordenar se consulte sobre o memorial 
das ilhas de Timor e Solor.  
 
ANEXO 2:  
1697, Agosto, 23, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre o memorial das ilhas de Timor e Solor. 
 
ANEXO 3: 
1697, Agosto, 23, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o memorial das ilhas de Timor e 
Solor.  

 
AHU_CU_083,Cx.1,D.11 

 
 
 
12 1697 09 13, Lisboa  

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o  pedido de António de Sousa Gaio do 
posto de tenente na ilha de Timor para onde irá com toda a sua família, assim como da mercê do 
Hábito de Cristo. 
 
2 fls.  
AHU_CU_083,Cx.1,D.12 

 
 
 
13 1702 05 24, Timor  

CARTA do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], António Coelho Guerreiro ao rei 
[D. Pedro II] sobre a concessão de mercês ao tenente Lourenço Lopes e a frei Manuel de Santo 
António pelo auxílio prestado na luta contra os rebeldes.  
 
3 fls. 
AHU_CU_083,Cx.1,D.13 

 
 
 
14 1703 01 15, Goa  

CARTA do [vice-rei e capitão-general do estado da Índia], Caetano de Melo e Castro ao rei [D. Pedro 
II] sobre a impossibilidade de enviar socorros para a ilha de Timor.  
 
1+2 fls. 

 
 

ANEXO 1:  
1703, Janeiro, 14, Goa  
TERMO (cópia) dos capitães e pilotos dos navios em que declaram a impossibilidade de se 
enviar qualquer navio à ilha de Timor antes do mês de Abril.  
 
 
ANEXO 2:  
1703, Janeiro, 14, Goa  
ASSENTO (cópia) do Conselho do estado da Índia sobre a impossibilidade de se enviar 
qualquer navio com socorros para Timor antes do mês de Abril.  
 

 
AHU_CU_083,Cx.1,D.14 
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15 1704 03 01, Lisboa  

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. Pedro II sobre a correspondência do vice-rei e capitão-
general do estado da Índia, Caetano de Melo e Castro, do governador e capitão-geral das ilhas de 
Timor e Solor, António Coelho Guerreiro, do tenente Lourenço Lopes e do vigário frei Manuel de Santo 
António sobre a chegada do governador às ilhas, resistência dos rebeldes e socorros necessários 
para se dominar a situação.  
 
3+68 fls.  

 
 

ANEXO 1:  
1703, Janeiro, 10, Goa  
CARTA do [vice-rei e capitão-general do estado da Índia], Caetano de Melo e Castro ao rei [D. 
Pedro II] sobre a sublevação em Timor e suas consequências para o comércio da China. 
Apresenta propostas para se enfrentar a situação: não se insistir na conquista das ilhas; reduzir 
à obediência o rebelde Domingos da Costa; evitar que as ilhas se submetessem ao domínio 
holandês; propor-se um natural de prestígio para o governo e se necessário afastar-se o actual 
governador António Coelho Guerreiro.  
 
Tem em anexo cópia da carta do capitão-geral das ilhas de Timor e Solor de 1702, Maio, 28. 
 
ANEXO 2:  
1703, Setembro, 29, Lifau  
CARTA do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], António Coelho Guerreiro ao 
rei [D. Pedro II] sobre a sua chegada às ilhas onde desembarcou pela força das armas. 
Sucessos de guerra contra o rebelde Domingos da Costa. Falta de socorros pedidos à Índia e 
socorros enviados de Macau. Auxílio do rei de Viqueque D. Mateus da Costa. Necessidade de 2 
fragatas e 300 soldados. Elogio de frei Manuel de Santo António. Dissolução de costumes de 
alguns dominicanos. Regimentos vários.  
 
Parte desta carta está em cifra. Anexa outra carta com a tradução. 
 
ANEXO 3:  
1703, Setembro, 4, Lifau  
PORTARIA do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, António Coelho Guerreiro 
ao ouvidor e auditor da gente de guerra das mesmas ilhas, João da Costa de Lemos a ordenar 
se devasse sobre a actuação dos oficiais da "Companhia Bélgica" que prestavam auxílio ao 
rebelde Domingos da Costa.  
 
Tem no mesmo documento o inquérito aos acontecimentos com as respostas das várias 
testemunhas. 
 
ANEXO 4:  
1702, Novembro, 18 - 1703, Agosto, 9, Lifau  
OFÍCIOS (cópia de 7) do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, António 
Coelho Guerreiro] para várias autoridades do Cupão sobre liberdades comerciais, tratado de 
paz entre Portugal e as Províncias Unidas e auxílio prestado ao rebelde Domingos da Costa.  
 
ANEXO 5:  
1703, Setembro, 29, Lifau 
LISTA do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], António Coelho Guerreiro dos 
presentes enviados a vários reis das ilhas de Timor e Solor e a outras pessoas, em benefício do 
serviço real.  
 
ANEXO 6:  
1702, Fevereiro, 30 [SIC], Lifau  
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REGIMENTOS dados pelo governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, António 
Coelho Guerreiro, para o secretário do Governo e para a Vedoria da Matrícula das mesmas 
ilhas.  
 
ANEXO 7:  
1702, Julho, 20, Lifau  
REGIMENTO dado pelo governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, António Coelho 
Guerreiro, para o ouvidor, auditor da Gente de Guerra, juiz dos Órfãos e procurador da Fazenda 
dos Defuntos e Ausentes.  
 
ANEXO 8:  
1702, Maio, 28, Timor  
CARTA do tenente Lourenço Lopes ao rei [D. Pedro II] sobre a chegada do governador António 
Coelho Guerreiro: confrontos com os rebeldes de Larantuca e Timor; resistência ordenada por 
Domingos da Costa. Pedido de confirmação da mercê do foro de escudeiro e cavaleiro fidalgo, 
e do Hábito de Cristo com tença de 30.000 réis concedida pelo governador. Elogio de frei 
Manuel de Santo António.  
 
ANEXO 9:  
1702, Maio, 28, Lifau  
CARTA de frei Manuel de Santo António ao rei [D. Pedro II] sobre conversão de vários reinos; 
chegada do governador António Coelho Guerreiro às ilhas e auxílio prestado nos confrontos 
com os rebeldes; louvor da acção do tenente Lourenço Lopes; fidelidade do rei de Viqueque, D. 
Mateus da Costa.  
 
ANEXO 10:  
1705, Fevereiro, 12, Lisboa  
CONSULTA do Conselho ultramarino ao rei D. Pedro II sobre o parecer do conselheiro D. 
Gregório Pereira Fidalgo da Silveira sobre a correspondência de várias autoridades de Timor 
acerca da situação nas ilhas de Timor e Solor.  
 
ANEXO 11:  
1704, Fevereiro, 12, Lisboa  
CARTA do conselheiro do Conselho Ultramarino, D. Gregório Pereira Fidalgo da Silveira ao rei 
[D. Pedro II] sobre a situação em Timor: prisão dos oficiais que negligenciaram o socorro às 
ilhas; agradecimento aos reis e moradores os auxílios prestados; medidas diplomáticas em 
relação à actuação dos holandeses de auxílio aos rebeldes; interesse em enviar religiosos da 
Companhia de Jesus para as ilhas; envio de armamento e soldados para o domínio das ilhas; 
concessão de mercês ao tenente Lourenço Lopes; manutenção do governador no cargo, e 
aprovação dos regimentos feitos.  
 
ANEXO 12:  
1703, Agosto, 2 Timor  
REPRESENTAÇÃO dos reis de Timor ao rei [D. Pedro II] a louvar as qualidades do governador 
António Coelho Guerreiro e a pedir a sua manutenção no cargo. Louvor de frei Manuel de Santo 
António.  
 
 
ANEXO 13:  
1703, Setembro, 29, Lifau  
CARTA do tenente Lourenço Lopes ao rei [D. Pedro II] a pedir para renunciar em quem casar 
com a sua sobrinha a tença de 30.000 réis que lhe foi concedida com o Hábito de Cristo, e 
licença para se ausentar para Macau sempre que desejar.  
 
ANEXO 14:  
1703, Maio, 5, Timor  
CARTA de Domingos da Costa ao rei [D. Pedro II] sobre o mau governo de António Mesquita 
Pimentel; aclamação de Domingos da Costa como capitão-mor das ilhas; chegada do novo 
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governador António Coelho Guerreiro: confrontos com a população em Larantuca e Timor por 
quererem um natural no governo das ilhas.  
 
ANEXO 15:  
1704 [CA-]  
RELAÇÃO dos socorros enviados de Goa para Timor.  

 
AHU_CU_083,Cx.1,D.15 

 
 
 
16 1706 03 26 [ANT]  

REQUERIMENTO do mestre da nau Nossa Senhora das Brotas para as ilhas de Timor e Solor, 
Francisco de Moura ao rei [D. Pedro II] a pedir a concessão do Hábito de Santiago e 60.000 réis de 
tença como recompensa dos serviços prestados.  
 
1+23 fls. Tem anexo documentos comprovativos dos serviços prestados. 
AHU_CU_083,Cx.1,D.16 

 
 
 
17 1706 10 25, Goa  

REPRESENTAÇÃO (cópia) do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], António 
Coelho Guerreiro para o vice-rei e capitão-general do estado da Índia, Caetano de Melo e Castro 
sobre a necessidade de fundos suficientes em Timor para pagamento dos soldos das tropas.  
 
4 fls.  
AHU_CU_083,Cx.1,D.17 

 
 
 
18 1708 01 10, Goa 

CARTA do [vice-rei e governador-geral do estado da Índia], D. Rodrigo da Costa ao rei D. João V 
sobre a guerra com os rebeldes de Timor: Necessidade de atacar a fortificação rebelde de Motael; 
Necessidade de reforços; Prisão do tenente Lourenço Lopes e sua mulher pelo crime de rebelião; 
Dificuldades levantadas pelo capitão-mor D. Mateus da Costa à empresa do ataque a Motael; 
Desconfiança da fidelidade de D. Mateus da Costa e sua prisão; Continuação da marcha para Motael, 
sucessos de guerra e fuga de alguns rebeldes.  
 
2+44 fls. À margem resolução régia de 1708, Dezembro, 29, para consulta no Conselho Ultramarino.  

 
 

ANEXO 1:  
1707, Junho, 18, Porto de Cutubava  
CARTA (cópia) do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, Jácome de Morais 
Sarmento ao vice-rei e governador-geral do estado da Índia, Caetano de Melo e Castro sobre a 
obediência de alguns reis; oposição de D. Mateus da Costa ao ataque à fortificação rebelde de 
Motael; Recepção dos socorros enviados e das vias de sucessão; comércio do sândalo 
insuficiente para as despesas do presídio; imprudência nas atitudes do Bispo de Malaca; morte 
de missionários por rebeldes e pedido de novos socorros.  
 
ANEXO 2:  
1707, Junho, 18, Porto de Cutubava  
CARTA (cópia) do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, Jácome de Morais 
Sarmento ao vice-rei e governador-geral do estado da Índia, Caetano de Melo e Castro sobre a 
sua disposição para continuar no governo.  
 
ANEXO 3:  
1707, Setembro, 17, Lifau  
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CARTA (cópia) do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, Jácome de Morais 
Sarmento ao vice-rei e governador-geral do estado da Índia, Caetano de Melo e Castro sobre a 
oposição do capitão-mor D. Mateus da Costa ao avanço para a fortaleza rebelde de Motael; 
prisão de D. Mateus da Costa; Guerra com os rebeldes e sua rendição; Necessidade de mais 
socorros para a conservação das ilhas e envio sob prisão do tenente Lourenço Lopes com as 
devassas dos seus crimes.  
 
ANEXO 4:  
1707, Setembro, 17, Lifau  
CARTA (cópia) do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, Jácome de Morais 
Sarmento ao vice-rei e governador-geral do estado da Índia, Caetano de Melo e Castro sobre 
as medidas tomadas para a defesa do presídio.  
 
ANEXO 5:  
1709, Março, 18, Lisboa  
DESPACHO do Conselho Ultramarino ao procurador da Coroa para dar parecer sobre a carta 
do vice-rei e governador-geral do estado da Índia, Caetano de Melo e Castro acerca da situação 
nas ilhas de Timor e Solor.  
 
No mesmo documento o parecer do procurador da Coroa e um parecer do Conselho 
Ultramarino. 
 
ANEXO 6:  
1709, Março, 22, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre a situação nas ilhas de Timor e 
Solor: contradição de opiniões acerca da traição de D. Mateus da Costa e da necessidade da 
sua prisão.  
 
ANEXO 7:  
1708, Setembro, 3, Baía  
CARTA de António Coelho Guerreiro ao rei [D. João V] sobre as razões da sua saída do 
governo das ilhas de Timor e Solor; acusações à gente de Macau de fomentar as revoltas em 
Timor; inconveniência do monopólio do sândalo estar entregue à cidade de Macau; situação em 
Timor e prisões de D. Mateus da Costa e do tenente Lourenço Lopes.  
 
ANEXO 8:  
1709, Dezembro, 29, Goa  
CARTA do vice-rei e governador-geral do estado da Índia D. Rodrigo da Costa ao rei [D. João 
V] sobre o juramento de obediência de Domingos da Costa e do novo levantamento deste 
rebelde; socorros enviados ao governador das ilhas de Timor e Solor e prisão do capitão-mor D. 
Mateus da Costa.  
 
À margem cópia da carta régia a ordenar a resolução dos assuntos referentes à prisão de D. 
Mateus da Costa e à nomeação de novo governador para as ilhas. Anexo cópias de duas cartas 
do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, Jácome de Morais sarmento ao vice-
rei e governador-geral do estado da Índia D. Rodrigo da Costa. 
 
ANEXO 9:  
1708, Junho, 10, Lifau  
CARTA (cópia) do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, Jácome de Morais 
Sarmento ao vice-rei e governador-geral do estado da Índia, D. Rodrigo da Costa sobre o 
juramento de obediência assinado por Domingos da Costa e outros rebeldes.  
 
ANEXO 10:  
1708, Setembro, 7, Lifau  
CARTA (cópia) do Bispo de Malaca, frei Manuel de Santo António ao vice-rei e governador-
geral do estado da Índia D. Rodrigo da Costa sobre a deposição do governador das ilhas de 
Timor e Solor, António Coelho Guerreiro; lutas com os rebeldes; discordância da prisão do 
capitão-mor D. Mateus da Costa e pedido de religiosos.  
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Anexo treslados de vários documentos.  
 
ANEXO 11:  
1708, Setembro, 8, Lifau  
CARTA de Domingos da Costa ao vice-rei e governador-geral do estado da Índia D. Rodrigo da 
Costa sobre o seu juramento de obediência ao governador Jácome de Morais Sarmento e 
mercês que lhe foram concedidas.  
 
ANEXO 12: 
1708, Junho, 12, Lifau  
CARTA (cópia) dos moradores das ilhas de Timor e Solor ao vice-rei e governador-geral do 
estado da Índia D. Rodrigo da Costa sobre a sua obediência ao rei de Portugal e ao seu 
representante em Timor o governador Jácome de Morais Sarmento.  
 
ANEXO 13:  
1709, Maio, 25, Lifau  
CARTA (cópia) do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, Jácome de Morais 
Sarmento ao vice-rei e governador-geral do estado da Índia, D. Rodrigo da Costa sobre a nova 
sublevação de Domingos da Costa e a necessidade de socorros.  
 
ANEXO 14:  
1710, Agosto, 8, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o estado e alterações das ilhas 
de Timor e Solor; socorro necessário para castigar os rebeldes e reduzir as ilhas à obediência. 
 
Parecer do Conselho de que se deve enviar os socorros necessários. Resolução régia 
favorável. Anexas cópias de várias cartas. 

 
AHU_CU_083,Cx.1,D.18 

 
 
 
19 1709 03 15, Lisboa 

PARECER do Conselho Ultramarino sobre o zelo e fidelidade do régulo de Manatuto D. Domingos 
Soares.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.1,D.19 

 
 
20 1716 12 18, Goa 

PORTARIA do [vice-rei e capitão-general do estado da Índia, Vasco Fernandes César de Meneses] ao 
escrivão da Fazenda Real do estado da Índia, Jacinto de Araújo de Castro a ordenar que se passe 
certidão aos religiosos de São Domingos que vão para Timor das ajudas de custo e côngrua a pagar 
pela Fazenda Real. 
 
1 fl. No mesmo documento segue a certidão. Anexa 2ª via. 
AHU_CU_083,Cx.1,D.20 

 
 
 
21 1717 01 02, Goa 

CARTA do [vice-rei e capitão-general do estado da Índia], Vasco Fernandes César de Meneses ao rei 
D. João V sobre o agradecimento a D. Manuel de Sotto Maior pelos serviços prestados no governo 
das ilhas de Timor e Solor.  
 
1 fl. À margem cópia da provisão do rei D. João V de 1715, Outubro, 24, Lisboa, a ordenar o 
agradecimento a D. Manuel de Sotto Maior pelo bom governo das ilhas de Timor e Solor. 
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AHU_CU_083,Cx.1,D.21 
 
 
 
22 1717 01 09, Goa 

CARTA do vice-rei e capitão-general do estado da Índia, Vasco Fernandes César de Meneses ao rei 
D. João V sobre o pagamento dos soldos em atraso ao ex-governador das ilhas de Timor e Solor 
António Coelho Guerreiro. 
 
1 fl. À margem cópia da provisão do rei D. João V de 1716, Março, 22 a ordenar ao vice-rei o 
pagamento dos soldos atrasados ao ex-governador. Há 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.1,D.22 

 
 
 
23 1718 07 19, Lifau 

CARTA (cópia) do Bispo de Malaca, D. Manuel de Santo António para o governador e capitão-geral 
das ilhas de Timor e Solor, Francisco de Melo e Castro sobre o conflito de jurisdição entre a 
governação pública e eclesiástica.  
 
2 fls.  
AHU_CU_083,Cx.1,D.23 

 
 
 
24 1718 10 13, Lifau 

CARTA PATENTE (cópia) do rei D. João V a prover ao posto de coronel dos distritos do seu reino ao 
rei de Alas, D. Miguel Tavares de Sousa, com o soldo e honras a que tiver direito por regimento. 
 
Carta patente passada pelo governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, Francisco de Melo 
e Castro.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.1,D.24 

 
 
 
25 1719 01 08, Goa 

CARTA do vice-rei e capitão-general do estado da Índia, conde da Ericeira, D. Luís Carlos Inácio 
Xavier de Meneses, ao rei [D. João V] sobre o carácter do Bispo de Malaca, D. Manuel de Santo 
António e razões porque o Bispo queria colar ao seu Bispado os vigários dominicanos de Timor e 
Solor.  
 
1 fl. No mesmo documento: provisão do rei D. João V de 1718, Fevereiro, 2, para o vice-rei do estado 
da Índia a ordenar que o informe sobre a questão do Bispo de Malaca e dos dominicanos de Timor e 
Solor. 
AHU_CU_083,Cx.1,D.25 

 
 
 
26 1720 12 25 - 1721 01 10, Goa, Ribandar 

CARTAS e OFÍCIOS (cópias) do Arcebispo Primaz do Oriente, D. Sebastião de Andrade Pessanha; 
do vedor geral da Fazenda do estado da Índia, D. Cristovão de Melo; do chanceler da Relação de 
Goa, Cristovão Luís de Andrade; do prior e Vigário-Geral de São Domingos, frei Pedro Brandão; do 
provincial de Santo Agostinho, frei Francisco da Purificação; do ministro provincial da Observância, frei 
José da Assunção; do ministro provincial da província da Madre de Deus, frei Jerónimo de Belém; do 
provincial da Companhia de Jesus, João Morato; do propósito da Congregação do Oratório da Santa 
Cruz dos Milagres, padre Francisco Vaz, para o vice-rei e capitão-general do estado da Índia, D. Luís 
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Carlos Inácio Xavier de Meneses e ao rei D. João V contendo pareceres sobre a questão entre o 
Bispo de Malaca D. frei Manuel de Santo António e os padres dominicanos das missões de Timor e 
Solor.  
 
25 fls.  
AHU_CU_083,Cx.1,D.26 

 
 
 
27 1721 01 24, Goa 

CARTA do [vice-rei e capitão-general do estado da Índia], Francisco José de Sampaio e Castro ao rei 
[D. João V] sobre a falta de notícias das ilhas de Timor e Solor desde a saída do governador 
Francisco de Melo e Castro para Batávia.  
 
1+53 fls. 

 
 

ANEXO 1:  
1719, Novembro, 11, Batávia  
CARTA (cópia) do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, Francisco de Melo e 
Castro ao [vice-rei e capitão-general do estado da Índia, conde de Ericeira, D. Luís Carlos 
Inácio Xavier de Meneses] sobre a sua estadia forçada em Batávia devido à recusa do capitão 
do navio em o transportar para Goa; acusações contra o procedimento do Bispo de Malaca, D. 
frei Manuel de Santo António, que considera dever ser retirado das ilhas onde a sua acção é 
perniciosa.  
 
ANEXO 2:  
1722, Janeiro, 23, Goa  
CARTA do [vice-rei e capitão-general do estado da Índia] D. Francisco José de Sampaio e 
Castro ao rei [D. João V] sobre a chegada do governador das ilhas de Timor e Solor a Goa e 
sua prisão para averiguações que motivaram o abandono do cargo; queixas do governador 
contra o Bispo de Malaca; consequências para as ilhas das questões entre o governador e o 
Bispo.  
 
ANEXO 3:  
1721, Maio, 9, Verem  
CARTA do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, Francisco de Melo e Castro 
ao [vice-rei e capitão-general do estado da Índia, D. Francisco José de Sampaio e Castro] sobre 
as razões que o impediram de continuar no governo das ilhas; acusações contra o Bispo de 
Malaca; memorial sobre os acontecimentos em Timor desde a sua chegada às ilhas.  
 
ANEXO 4:  
1719, Junho, 27 - 1720, Junho, 20  
CARTAS (cópias) do Bispo de Malaca, D. frei Manuel de Santo António ao [vice-rei e capitão-
general do estado da Índia, conde de Ericeira, D. Luís Carlos Inácio Xavier de Meneses] a fazer 
acusações contra o governador Francisco de Melo e Castro; posse do governo das ilhas na 
ausência do governador por imposição dos moradores; relato dos acontecimentos em Timor.  
 
ANEXO 5:  
1720, Março, 30 - 1720, Abril, 10, Timor  
REPRESENTAÇÕES (treslados) do povo das ilhas de Timor e Solor contra os acontecimentos 
em Timor e pela obtenção da paz e conservação das ilhas.  
 
ANEXO 6:  
1720, Junho, 20, Animata  
CARTA (cópia) de Domingos da Costa ao [vice-rei e capitão-general do estado da Índia, D. 
Francisco José de Sampaio e Castro] sobre o perigo dos holandeses se assenhorearem de 
algumas terras; acusações contra o Bispo de Malaca e advertência para o estado de 
sublevação em que se encontram as ilhas.  
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ANEXO 7:  
1721, Setembro, 9, Goa  
CARTA dos conselheiros Cristovão Luís de Andrade, Francisco de Sousa e Morais e D. Tomé 
Gomes Moreira ao [vice-rei e capitão-general do estado da Índia, D. Francisco José de Sampaio 
e Castro] a darem parecer sobre o abandono do governador Francisco de Melo e Castro do 
governo das ilhas de Timor e Solor sem autorização do governo do estado da Índia.  
 
ANEXO 8:  
1723, Janeiro, 28, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre as razões apresentadas pelo 
governador das ilhas de Timor e Solor Francisco de Melo e Castro para o abandono do seu 
governo.  
 
Resolução régia de 1723, Abril, 9, Lisboa. Tem anexo os pareceres dos conselheiros.  
 
ANEXO 9:  
1724, Janeiro, 12, Goa 
CARTA do Conselho do Governo do estado da Índia ao rei [D. João V] sobre a nomeação e 
perfil dos futuros governadores das ilhas de Timor e Solor.  
 
À margem cópia da provisão de 1723, Abril, 9, Lisboa, com determinações para administração 
política e religiosa das ilhas de Timor e Solor.  

 
AHU_CU_083,Cx.1,D.27 

 
 
 
28 1722 05 20, Lifau 

CARTA do Bispo de Malaca D. frei Manuel de Santo António para o governador e capitão-geral das 
ilhas de Timor e Solor [António de Albuquerque Coelho] a pedir devassa às acusações que lhe foram 
feitas pelo governador das ilhas de Timor e Solor Francisco de Melo e Castro. 
 
6 fls. No mesmo documento segue um interrogatório aos moradores sobre a conduta do Bispo. 
AHU_CU_083,Cx.1,D.28 

 
 
 
29 1722 12 18, Goa 

CARTA do vice-rei e capitão-general do estado da Índia D. Francisco José de Sampaio e Castro ao rei 
D. João V sobre resposta do provincial da Companhia de Jesus ao pedido de envio de missionários 
para as ilhas de Timor e Solor.  
 
1+4 fls. À margem cópia da provisão de D. João V a ordenar ao vice-rei do estado da Índia o envio de 
missionários para as ilhas de Timor e Solor pedindo ajuda à Companhia de Jesus em Goa, China e 
Japão.  

 
 

ANEXO 1:  
1722, Outubro, 23, Combarjua  
CARTA (cópia) do provincial da Companhia de Jesus padre João de Olivares para o secretário 
do estado da Índia sobre as razões de não socorrer as missões das ilhas de Timor e Solor 
devido pertencerem à Congregação de São Domingos; falta de missionários e côngrua de 
sustentação.  
 
ANEXO 2:  
1724, Fevereiro, 23, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. João V] sobre o envio de missionários para as 
missões das ilhas de Timor e Solor: o parecer do Conselho é que deverá ser a Congregação de 
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São Domingos responsável pelo envio de missionários e que deverão regressar à Índia todos 
os religiosos dominicanos que embarcaram clandestinamente para o Reino, exercendo-se 
futuramente maior vigilância sobre as saídas dos religiosos.  

 
AHU_CU_083,Cx.1,D.29 

 
 
 
30 1723 03 22, Lisboa 

PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino sobre a carta do ex-vigário-geral da Ordem dos 
Pregadores na Índia padre Manuel da Natividade sobre a intromissão dos prelados maiores da mesma 
Ordem no Reino, no provimento de missionários para as missões de Rios de Sena e nas das ilhas de 
Timor e Solor  
 
2 fl.  
AHU_CU_083,Cx.1,D.30 

 
 
 
31 1723 12 27, Goa 

CARTA do Bispo de Malaca, D. frei Manuel [de Santo António] para o rei [D. João V] sobre 
missionários para a evangelização das ilhas de Timor e Solor.  
 
2 fls.  
AHU_CU_083,Cx.1,D.31 

 
 
 
32 1723 12 29, Goa 

CARTA do Bispo de Malaca, D. frei Manuel [de Santo António] ao rei D. João V a pedir o pagamento 
das côngruas em atraso.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.1,D.32 

 
33  1724 01 12, Goa 

CARTA do Bispo de Malaca, D. frei Manuel [de Santo António] ao rei D. João V sobre as calunias e 
insolências que lhe foram feitas pelos governadores das ilhas de Timor e Solor António de 
Albuquerque Coelho e Francisco de Melo de Castro. Pede para fixar residência em Goa. 
 
2 fls.  
AHU_CU_083,Cx.2,D.33 

 
 
 
34 1724 01 13, Goa 

CARTA do Bispo de Malaca, D. frei Manuel [de Santo António] ao rei D. João V sobre o mau 
procedimento dos religiosos dominicanos nas missões de Timor e Solor: pedido da sua substituição.  
 
2+3 fls.  

 
 

ANEXO 1:  
1724, Abril, 5, Lisboa  
DESPACHO do Conselho Ultramarino para o procurador da Coroa dar parecer sobre a carta do 
Bispo de Malaca. 
 
No mesmo documento o parecer do procurador da Coroa.  



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES A TIMOR 

 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_083 

 

PÁG. - 16 / 69 
 

 
ANEXO 2:  
1724, Abril, 12, Lisboa  
PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino acerca da carta do Bispo de Malaca sobre o mau 
procedimento dos religiosos dominicanos nas missões de Timor e Solor e a necessidade da sua 
substituição.  

 
AHU_CU_083,Cx.2,D.34 

 
 
 
35  1724 01 19, Goa 

CARTA do Bispo de Malaca, D. frei Manuel [de Santo António] ao rei D. João V a denunciar o 
procedimento do governador das ilhas de Timor e Solor, António de Albuquerque Coelho.  
 
2 fls.  
AHU_CU_083,Cx.2,D.35 

 
 
 
36 1724 01 21, Goa 

CARTA do Bispo de Malaca, D. frei Manuel [de Santo António] ao rei D. João V sobre as guerras com 
os rebeldes Domingos da Costa e Francisco Hornay e faz acusações ao procedimento dos 
governadores António de Albuquerque Coelho e Francisco de Melo e Castro. 
 
2 fls.  
AHU_CU_083,Cx.2,D.36 

 
 
 
37 1724 04 10, Lisboa 

PARECER (minuta) do Conselho Ultramarino sobre o procedimento a adoptar com o novo governador 
de Timor, substituto de António de Albuquerque Coelho.  
 
1 fls.  
AHU_CU_083,Cx.2,D.37 

 
 
 
38 1724 04 11, Lisboa 

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei D. João V sobre a queixa do Bispo de Malaca, D. frei 
Manuel de Santo António, contra a sua expulsão de Timor pelo governador das ilhas de Timor e Solor, 
António de Albuquerque Coelho.  
 
2+5 fls.  

 
 

ANEXO 1:  
1722, Novembro, 19, Macau  
CARTA do Bispo de Malaca, D. frei Manuel de Santo António ao rei D. João V, acerca do 
procedimento do governador António de Albuquerque Coelho ao expulsá-lo de Timor; queixas 
dos governadores António de Albuquerque Coelho e Francisco de Melo e Castro.  
 
ANEXO 2: 
1722, Novembro, 20, Macau  
CARTA do Bispo de Malaca, D. frei Manuel de Santo António ao rei D. João V acerca das 
ocorrências em Timor durante o seu governo; queixas do governador António de Albuquerque 
Coelho.  
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AHU_CU_083,Cx.2,D.38 
 
 
 
39 1724 12 07, Goa 

CARTA do Bispo de Malaca, D. frei Manuel de Santo António ao rei [D. João V] a denunciar o 
comportamento do governador das ilhas de Timor e Solor, António de Albuquerque Coelho e pedido 
para fixar residência em Goa.  
 
2 fls. 
AHU_CU_083,Cx.2,D.39 

 
 
 
40 1724 12 09, Goa 

CARTA do Bispo de Malaca, D. frei Manuel de Santo António ao rei D. João V sobre o mau 
procedimento dos religiosos em Timor e Solor e necessidade da sua substituição.  
 
2 fls. 
AHU_CU_083,Cx.2,D.40 

 
 
 
41 1724 12 12, Goa 

CARTA do Bispo de Malaca, D. frei Manuel de Santo António ao rei D. João V a pedir o pagamento 
das côngruas em atraso.  
 
2 fl. 
AHU_CU_083,Cx.2,D.41 

 
 
 
 
 
42 1726 01 04, Goa 

CARTA do Bispo de Malaca, D. frei Manuel de Santo António ao rei D. João V a denunciar as acções 
dos governadores das ilhas de Timor e Solor Francisco de Melo e Castro e António Albuquerque 
Coelho. Pede a renúncia do Bispado de Malaca e a concessão de uma renda anual para se fixar em 
Goa. 
 
2 fl.  
AHU_CU_083,Cx.2,D.42 

 
 
 
43 1727 04 01, Lisboa  

PARECER do Conselho Ultramarino sobre a expulsão do Bispo de Malaca, D. frei Manuel de Santo 
António, pelo governador das ilhas de Timor e Solor, António de Albuquerque Coelho.  
 
2+32 fls. No mesmo documento despachos do Conselho Ultramarino e pareceres do procurador da 
Coroa.  

 
 

ANEXO 1:  
1724, Julho, 10, Lifau  
CARTA (cópia) do governador e capitão-geral das ilhas de Solor e Timor, António de 
Albuquerque Coelho acerca da expulsão do Bispo de Malaca; revolta dos timorenses incitados 
pelo Bispo e receio de nova rebelião.  
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Anexos depoimentos sobre o procedimento do Bispo de Malaca. 
 
ANEXO 2:  
1726, Janeiro, 10, Goa  
CARTA do vice-rei e capitão-general do estado da Índia, João Saldanha da Gama ao rei D. 
João V acerca da causa da expulsão do Bispo de Malaca, D. frei Manuel de Santo António da 
sua diocese, pelo governador das ilhas de Timor e Solor, António de Albuquerque Coelho.  
 
Á margem: cópia da provisão de D. João V de 19 de Abril de 1724, a ordenar o regresso do 
Bispo de Malaca ao seu Bispado, o envio de governador para Timor e de um ministro afim de 
apurar as causas do procedimento do ex-governador. 

 
ANEXO 3:  
1726, Janeiro, 15, Goa  
Carta do vice-rei e capitão-general do estado da Índia, João Saldanha da Gama ao rei D. João 
V acerca da expulsão do Bispo de Malaca, D. frei Manuel de Santo António, pelo governador 
das ilhas de Timor e Solor, António de Albuquerque Coelho; substituição do governador e 
apuramento das razões que levaram à expulsão do Bispo. 
 
Á margem cópia de uma provisão do rei D. João V  de 1723, Agosto, 26. 

 
AHU_CU_083,Cx.2,D.43 

 
 
 
44 1727 04 27, Lifau 

CARTA do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, António Moniz de Macedo ao rei D. 
João V sobre a entrada na fortificação do Cailaco e castigo dado aos régulos desobedientes.  
 
7+10 fls. Há 2ª via. Anexa uma informação sobre o conteúdo da carta. 

 
 

ANEXO 1:  
1727, Abril, 30, Lifau  
CARTA (cópia) do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, António Moniz de 
Macedo ao vice-rei e capitão-general da Índia, João Saldanha da Gama, acerca dos postos 
existentes em Timor e Solor; soldos que vencem e forma como são pagos, bem como a 
conveniência de certos postos serem ocupados por naturais.  
 
Em anexo, cópia de uma relação de postos existentes e vencimentos que vencem.  

 
AHU_CU_083,Cx.2,D.44 

 
 
 
45 1727 06 02 

REPRESENTAÇÃO de vários reis dos reinos de Timor ao rei [D. João V] a solicitarem a continuação 
no cargo do governador António Moniz Macedo ou a sua substituição por Diogo de Pinho Teixeira. 
Pedem também o envio de religiosos da Companhia de Jesus, artífices e mineiros e queixam-se dos 
religiosos dominicanos. 
 
AHU_CU_083,Cx.6,D.250 

 
 
 
46 1728 05 25 

CERTIDÃO passada pelo governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, António Moniz de 
Macedo sobre a acção do cirurgião Manuel Machado Coelho. 
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2+2 fls. Anexa outra certidão de 1729, Julho, 20, do mesmo teor passada pelo governador e capitão-
geral, Pedro de Melo. 
AHU_CU_083,Cx.2,D.45 

 
 
 
47 1729 01 24, Goa 

CARTA do [vice-rei e capitão-general do estado da Índia], João de Saldanha da Gama ao rei [D. João 
V] sobre o estado das ilhas de Timor e Solor. Correspondência do governador e capitão-geral das 
ilhas de Timor e Solor; do capitão da província de Belos; lista de gente que marchou e pelejou contra 
os rebeldes de Cailaco. Planta das operações na Pedra de Cailaco.  
 
1+17 fls. Tem anexo cópia da correspondência. A planta encontra-se na Secção de Cartografia e 
Iconografia: XII/CM/770 
AHU_CU_083,Cx.2,D.46 

 
 
 
48 1730 11 08, Goa 

CARTA do vice-rei e capitão general do estado da Índia, D. João de Saldanha da Gama ao rei [D. 
João V] acerca da riqueza das ilhas de Timor e Solor e meios necessários à sua conservação.  
 
1 fl. À margem cópia da provisão de 1729, Março, 10 que ordena o agradecimento ao governador das 
ilhas de Timor e Solor, António Moniz de Macedo e demais oficiais o zelo eram na luta contra os 
mouros inimigos. 
AHU_CU_083,Cx.2,D.47 

 
 
 
49 1731 01 02, Macau 

CARTA do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Pedro do Rego Barreto da Gama e 
Castro ao rei [D. João V] acerca da rebelião contra o governo em Timor: insuficientes socorros de Goa 
e Macau. Denúncia do comportamento de Luís Coelho, senhorio e capitão do navio "Corsário" que 
não levou a Timor armas e munições que transportava.  
 
1 fl. À margem despacho do conselho Ultramarino, de 1731, Setembro, 6, para se averiguar o 
procedimento de Luís Coelho e se enviarem socorros a Timor. 
AHU_CU_083,Cx.2,D.48 

 
 
 
50 1732 07 10, Lifau 

CARTA do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Pedro do Rego Barreto da Gama e 
Castro ao cirurgião Manuel Machado Coelho sobre o estado das ilhas de Timor e Solor e sua 
pacificação. 
 
2 fls.  
AHU_CU_083,Cx.2,D.49 
 
 
 

51 1732 11 17, Lisboa 
PARECER do Conselho Ultramarino sobre as cartas do vice-rei do estado da Índia e do governador 
de Timor acerca da situação das ilhas de Solor e Timor e descoberta da canela. Recomenda-se ao 
vice-rei da Índia a pacificação das ilhas e a recolha de informações detalhadas sobre a descoberta de 
canela.  

 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES A TIMOR 

 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_083 

 

PÁG. - 20 / 69 
 

1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.2,D.50  

 
 
 
52 1733 04 17, Lisboa 

CARTA de frei Cristovão de São Tomás ao Bispo de Malaca, D. frei Manuel de Santo António, sobre o 
envio de missionários capazes para as missões de Timor e Solor.  
 
2 fls.  
AHU_CU_083,Cx.2,D.51 

 
 
 
53 1734 06 30, Lifau 

CARTA (cópia) do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, António Moniz de Macedo 
ao vice-rei do estado da Índia, conde de Sandomil, D. Pedro de Mascarenhas a relatar a viagem de 
Macau para Timor: paragem em Larantuca onde recebeu os cumprimentos do rei de Cumba a quem 
prometeu socorro e chegada a Lifau e posse do governo. Queixa-se do governador anterior e refere o 
estado miserável das populações.  

 
6 fls. No mesmo documento seguem cópias de cartas do mesmo governador para o vice-rei relativas 
ao anterior governador de Timor e Solor (1734, Julho, e 10). 
AHU_CU_083,Cx.2,D.52 

 
 
 
 
54 1734 12 15, Macau 

CARTA (cópia) do ex-governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, Pedro do Rego Barreto 
da Gama e Castro ao rei D. João V sobre o governo das ilhas de Timor e suas dependências. 
 
17 fls. No mesmo documento registo de duas provisões ao vice-rei da Índia, conde de Sandomil e a 
Pedro do Rego Barreto da Gama e Castro, de 1736, Abril, 18.  
AHU_CU_083,Cx.2,D.53 

 
 
 
55 1737 07 10, Lifau 

PROVISÃO (treslado) do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, António Moniz de 
Macedo a conceder aos reis e coronéis da ilha de Timor a isenção de pagamento das fintas anuais.  
 
1+7 fls. Tem anexo lista dos reinos, dos reis e das quantias que pagavam. 
AHU_CU_083,Cx.2,D.54 

 
 
 
56 1741 08 26, Lifau 

CARTA do comissário das Cristandades nas ilhas de Timor e Solor, frei Tomás da Encarnação ao rei 
[D. João V] sobre a chegada do Bispo de Malaca a Lifau. Solicita decreto de confirmação para 
erecção de um Seminário na ilha de Timor.  
 
1 fl  
AHU_CU_083,Cx.2,D.55 
 

 
 
57 1741 08 27, Lifau 
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CARTA do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, D. Manuel Leonis de Castro ao rei 
[D. João V] sobre o provimento no governo das ilhas em 1736. Relata a viagem de Goa para Timor na 
companhia do Bispo de Malaca. Dá várias notícias sobre o governo: falta de navegação comercial e 
de guerra para Timor, falta de fazenda para despesas ordinárias, pretensão do Bispo de Malaca de 
erigir um seminário, cobrança das fintas anuais, extracção do ouro e outras preciosidades das ilhas, 
falta de gente, munições, petrechos e armas. Desordem e desobediência dos reis e coronéis das ilhas 
e cobiça dos holandeses. Pede o pagamento dos seus ordenados na Fazenda Real em Goa, e para 
regressar ao Reino.  
 
8 fls. No mesmo documento treslado dos assentos do vencimentos dos governadores anteriores. 
AHU_CU_083,Cx.2,D.56 

 
 
 
58 1741 08 27, Timor 

OFÍCIO do Bispo de Malaca, D. frei António de Castro para o secretário de estado da Marinha e 
Ultramar, António Guedes Pereira, sobre a sua viagem de Goa para Timor e necessidade de 
seminário em Timor.  
 
2 fls.  
AHU_CU_083,Cx.2,D.57 

 
 
 
 
 
59 1743 09 17, Lisboa 

DECRETO (minuta) do rei [D. João V] a conceder a mercê do Hábito de Cristo com 20.000 réis de 
tença ao capitão-mor da província do Servião e tenente-general do governo das ilhas de Timor e 
Solor, Gaspar da Costa.  
 
1 fl. Documento assinado pelo oficial maior da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar, Jerónimo 
Godinho da Costa. 
AHU_CU_083,Cx.2,D.58 

 
 
 
60 1745 10 19 [ANT] 

CARTA de Francisco Xavier Doutel ao rei [D. João V] a pedir para ser nomeado para o cargo de 
governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor em que foi provido pelo governador da Índia.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.2,D.59 
 

 
 
61 1746 01 12, Lisboa 

PARECER  do Conselho Ultramarino sobre informação e ordem de parecer ao governador e capitão-
geral das ilhas de Timor e Solor acerca de erecção de seminário em Timor e da doação feita pelo 
capitão-mor da província do Servião e tenente-general das ditas ilhas, Gaspar da Costa; mercês ao 
mesmo Gaspar da Costa do Hábito de Cristo e ao Bispo de Malaca de 4.000 cruzados revertidos em 
patacas de prata. Notícia da morte do referido Bispo de Malaca. 
 
2+3 fls Tem anexos cópia da resolução régia de 1743, Setembro, 27 e minuta da consulta do 
Conselho Ultramarino de 1745, Fevereiro, 25, ambas sobre o mesmo assunto. 
AHU_CU_083,Cx.2,D.60 
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62 1746 02 01 [ANT], Lisboa 

REQUERIMENTO do Bispo de Malaca [D. frei Miguel de Bulhões e Sousa] ao rei [D. João V] a pedir 
para que à semelhança do que foi decretado para os Bispados de Touquim, Cochinchina, Pequim e 
Nanquim, fosse erigida a catedral de Malaca nas ilhas de Timor e lhe fosse atribuída uma casa digna 
para sua residência.  
 
1 fl. No mesmo documento um parecer do Conselho Ultramarino de 1746, Agosto, favorável à petição 
do Bispo. 
AHU_CU_083,Cx.2,D.61 

 
 
 
63 1746 08 06, Lisboa 

PARECER do Conselho Ultramarino sobre as cartas do governador e capitão-geral das ilhas de Timor 
e Solor, Francisco Xavier Doutel, e do tenente-general das mesmas ilhas, Gaspar da Costa, sobre a 
falta de respeito ao governador; de forças militares e de petrechos de guerra; de cabedal para 
pagamento dos soldos do governador e da guarnição, e ruína em que se acha a fortaleza de Lifau. O 
Conselho é de parecer que face à decadência das ilhas e à contingência dos holandeses se 
apoderarem delas, se envie uma companhia de 50 soldados com seus oficiais mediante a concessão 
de mercês e privilégios, em navio que transporte também o novo Bispo de Malaca, podendo comerciar 
livremente nos portos da Ásia sem pagamento de direitos na alfândega de Goa. Animação do 
comércio das ilhas com os produtos naturais, ouro, cera, sândalo, e outros a descobrir.  
 
2+4 fls.  

 
 

ANEXO 1:  
1743, Agosto, 6, Lisboa  
DESPACHO do Conselho Ultramarino para o procurador da Fazenda a dar parecer sobre as 
cartas do Bispo de Malaca, do Comissário da Cristandade das ilhas de Timor e Solor, 
governador das mesmas ilhas e de Gaspar da Costa.  
 
No mesmo documento o parecer do procurador da Fazenda e despacho e parecer do Conselho 
Ultramarino sobre: navegação de Goa para Timor, estabelecimento e dotação de seminários a 
erigir em Timor pelo Bispo de Malaca, reabilitação da fortaleza da Timor; louvor e mercê de um 
hábito de Cristo com tença a Gaspar da Costa, cobrança e aplicação das pintas reais, e 
pagamento dos ordenados de governador das ilhas.  

 
AHU_CU_083,Cx.2,D.62 

 
 
 
64 1748 03 24, Lisboa 

OFÍCIO (minuta) do Conselho Ultramarino ao Bispo de Malaca, D. frei Gerardo de São José, sobre o 
memorial do anterior Bispo de Malaca acerca do estado das ilhas de Timor e Solor. Confirmação junto 
dos padres da Congregação do Oratório sobre a veracidade das doações feitas ao Seminário de 
Timor pelo tenente-general das ilhas, Gaspar da Costa. Concessão do Hábito de Cristo com tença e 
armação em cavaleiro ao mesmo Gaspar da Costa segundo ordens da Mesa de Consciência e 
Ordens. Mercê de 4.000 cruzados, reduzidos a prata que se acha no Colégio dos Padres da 
Companhia em Macau para obras no Seminário. Proibição dos Padres da Congregação do Oratório 
se recolherem a Goa. Ordem de informação sobre todos os negócios de Timor tanto no espiritual 
como no temporal.  
 
2+1 fls.  
AHU_CU_083,Cx.2,D.63 
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65 1749 11 20, Macau 

OFÍCIO do Bispado de Malaca, D. Frei Gerardo de São José ao governador do estado da Índia sobre 
a sua chegada a Macau e a falta de barco que o conduza a si, sua família e sete missionários que o 
acompanham às ilhas de Timor e Solor. Denuncia o comportamento do capitão do barco São Miguel, 
Manuel Coelho, que o obrigou a abandonar o referido barco no porto de Talaxeira. Refere o bom 
acolhimento que teve dos holandeses em Malaca, das cerimónias religiosas que efectuou naquela 
cidade e tece considerações sobre a cristandade de Malaca, Camboja e Sião. Pede providências para 
as ilhas de Timor e Solor, nomeadamente a edificação de fortificações de pedra e cal, a construção da 
Sé, o estabelecimento do seminário e o envio de população portuguesa. 
 
2+14 fls. 
AHU_CU_083,Cx.6,D.251 

 
 
 
66 1750 12 10, Macau 

CARTA do Bispo de Malaca, D. frei Gerardo [de São José] ao rei [D. José]  sobre a rebelião na 
província de Servião e morte do tenente-general Gaspar da Costa e a mercê do Hábito de Cristo para 
o tenente-general João Hornay. Refere que viajará para Timor em companhia do novo governador 
Manuel Doutel de Figueiredo Sarmento.  
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.2,D.64 

 
 
 
67  1751 06 04, Lifau 

CARTA do Bispo de Malaca, D. frei Gerardo de [São José] ao rei [D. José] sobre a destruição do 
Seminário de Timor e sua reedificação em madeira com ajuda do tenente-general João Hornay, que 
substituiu o defunto tenente-general Gaspar da Costa. Desobediência e desrespeito dos naturais de 
Timor ao governador das ilhas. Pedido de confirmação da doação e de nova esmola para o Seminário, 
e que os seus administradores e governadores possam cobrar as fintas reais nos reinos de Bibeque e 
Insana sem interferência do tenente-general e do governador das ilhas. 
 
2 fls. No mesmo documento despachos e pareceres do conselho Ultramarino e dos procuradores 
régios.  
AHU_CU_083,Cx.2,D.65 

 
 
 
68 1753 02 01, Goa 

CARTA do vice-rei do estado da Índia, marquês de Távora, [D. Francisco Assis de Távora] ao rei [D. 
José] sobre as notícias do mau estado das ilhas de Timor e Solor dadas em carta do governador e 
capitão-general das mesmas ilhas, Manuel Doutel de Figueiredo e Sarmento. Refere as dificuldades 
em enviar socorros para Timor.  
 
2+4 fls. No mesmo documento despachos e pareceres do Conselho Ultramarino e dos procuradores 
régios.  

 
 

ANEXO 1:  
1751, Junho, 18, Lifau  
OFÍCIO (cópia) do governador e capitão-general das ilhas de Timor e Solor, Manuel Doutel de 
Figueiredo e Sarmento ao vice-rei do estado da Índia, marquês de Távora, [Francisco Assis de 
Távora], acerca da entrega e posse do governo das ilhas. Rebelião dos reis da província do 
Servião. Tentativa dos holandeses de se apoderarem-se das ilhas. 
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No mesmo documento segue treslado da entrega do governo das ilhas e correspondência entre 
as autoridades portuguesas de Timor e Companhia Holandesa.  

 
AHU_CU_083,Cx.2,D.66 

 
 
 
69 1754 05 26. Lifau 

ORDEM do feitor da Fazenda Real das ilhas de Timor e Solor, Raimundo da Costa ao escrivão da 
Fazenda Real e Feitoria das ilhas de Timor e Solor, António da Cunha para que tire um treslado do 
seu requerimento ao governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, no qual pede a satisfação 
do desvio da pólvora remetida de Goa no barco Santa Rita, para socorro das ilhas. 
 
9 fls. No mesmo documento segue treslado do requerimento dos senhorios do barco Santa Rita, 
Bernardo Nogueira Carvalho da Fonseca e Simão Vicente Rosa, ao governador das mesmas ilhas, no 
qual pedem devolução do dinheiro que pagou o feitor do barco pelo desvio da pólvora.  
AHU_CU_083,Cx.2,D.67 

 
 
 
70 1754 06 08 [ANT], Lifau 

REQUERIMENTO do feitor da Fazenda Real das ilhas de Timor e Solor, Raimundo da Costa ao 
ouvidor das ilhas de Timor e Solor, Luís Sotero da Costa a pedir um treslado autêntico do 
requerimento no qual apelou ao Conselho da Fazenda acerca da Ermida de Nossa Senhora da 
Penha.  
 
3 fls. No mesmo documento segue o treslado  
AHU_CU_083,Cx.2,D.68 

 
 
 
71 1755 02 28, Lifau 

PORTARIA do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, Manuel Doutel de Figueiredo e 
Sarmento ao ouvidor das ilhas de Timor e Solor, Luís Sotero da Costa para que ordene ao tabelião do 
Judicial e Notas, João Cardoso, para tirar treslado autêntico da inquirição do procedimento do rei e 
coronel de Suay, e capitão dos Três Loros, D. Baltasar Lopes.  
 
13 fls. No mesmo documento segue treslado  
AHU_CU_083,Cx.2,D.69 

 
 
 
72 1755 04 29, Lifau 

OFÍCIO do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, Manuel Doutel de Figueiredo e 
Sarmento para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Diogo de Mendonça Corte-Real] a pedir 
envio de sucessor devido a doença.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.2,D.70 

 
 
 
73 1759 02 05 [ANT], Lisboa 

REQUERIMENTO de Ana Maria de Melo Pereira ao rei [D. José] a pedir o pagamento de soldos 
atrasados do seu marido D. Manuel Leonis de Castro que foi governador e capitão-geral das ilhas de 
Timor e Solor.  
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1+10 fls. Anexas várias certidões. Despacho do conselho Ultramarino para informação do vice-rei da 
Índia. Despacho final do Conselho de excusado. 

 
 

ANEXO 1:  
1760, Janeiro, 22, Goa  
CARTA do vice-rei e capitão-general do estado da Índia, (conde da Ega), [Manuel de Saldanha 
de Albuquerque] a informar sobre o pedido da viúva do ex-governador das ilhas de Timor e 
Solor: pagamento de soldos atrasados.  
 
À margem cópia da provisão régia que ordena o parecer.  
 
ANEXO 2:  
1760, Janeiro, 10, Goa  
OFÍCIO (cópia) do vedor-geral da Fazenda de Goa, D. João José de Melo dando parecer sobre 
o pagamento dos soldos atrasados à viúva do ex-governador das ilhas de Timor e Solor.  

 
AHU_CU_083,Cx.2,D.71 

 
74 1760 12 15, Lisboa 

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. José] sobre o pedido do Bispo de Malaca, D. Frei 
Gerardo de São José para que lhe sejam pagos pela Provedoria do estado da Índia parte da côngrua 
pertencente à sua Igreja e à despesa das Bulas desde a morte do Bispo, D. frei Manuel de Santo 
António até à confirmação de D. Frei António de Castro, para com ela possa poder pagar aos 
credores e conservar a nova igreja que erigiu à sua custa e que está servindo de Sé. 
 
2+52 fls. Anexo vários documentos comprovativos. 
AHU_CU_083,Cx.6,D.252 

 
 
75 1762 04 25, Lisboa, Ajuda 

DECRETO do rei [D. José] a nomear o capitão de Infantaria de Lifau, José Pedro Soares, para o posto 
de capitão de Infantaria de Goa, com o respectivo soldo.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.2,D.72 

 
 
 
76 1762 04 25, Lisboa, Ajuda 

OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado] ao comissário dos Missionários das ilhas de Timor e Solor sobre a ordem dada ao vice-rei do 
estado da Índia para enviar socorros para Timor afim de se recuperar os territórios usurpados pelos 
holandeses e outras nações inimigas e a concessão da mercê do Hábito de Cristo, e do posto de 
capitão de Infantaria em Goa, com ajudas de custo de transporte e respectivo soldo ao capitão José 
Pedro Soares. 
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.2,D.73 

 
 
 
77 1762 04 25, Ajuda, Lisboa  

OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Francisco Xavier de Mendonça 
Furtado] aos oficiais da guarnição e moradores da praça de Lifau sobre a ordem dada ao vice-rei e 
capitão-general do estado da Índia para enviar socorros para Timor para que cessem as violências e 
opressões dos holandeses e outras nações inimigas e se possam recuperar os territórios ocupados. 
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1 fl. 
AHU_CU_083,Cx.6,D.253 
 
 
 

78 1768 02 08, Goa. 
CARTA do Conselho do Governo do estado da Índia ao rei [D. José] sobre a morte do governador e 
capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, Dionísio Gonçalves Galvão Rebelo e dificuldades em que 
ficaram as mesmas ilhas. Resolução dos governadores interinos frei António de São Boaventura e 
José Rodrigues Pereira de não admitirem Francisco Hornay na via de sucessão. Insucesso do envio 
de socorros a Timor pelo navio Santa Catarina. Nomeação de capitão-mor da fortaleza da Aguada 
para governador das ilhas de Timor e Solor e recomendação ao governador e Senado de Macau para 
continuarem a enviar anualmente navio a Timor.  
 
2+51 fls. Tem anexo documentos justificativos das providências tomadas a favor das ilhas de Timor e 
Solor. 
AHU_CU_083,Cx.2,D.74 

 
79 1768 04 07 [POS] 

REQUERIMENTO do comissário da Ordem dos Pregadores no Bispado de Malaca, frei António de 
São Boaventura ao rei [D. José] a pedir alvará de mantimentos na mesma forma que se passou ao 
seu antecessor já falecido, D. frei Bernardo de São José, visto ter sido eleito em Vigário Capitular e 
Governador do Bispado de Malaca pelo Arcebispo de Goa, D. António Taveira de Neiva Brum.  
 
1+2 fls. Tem anexo treslado em carta testemunhável da provisão de nomeação. 
AHU_CU_083,Cx.2,D.75 

 
 
 
80 1768 06 13, Lifau 

REPRESENTAÇÃO dos oficiais, militares, Justiça, Fazenda e moradores principais da praça de Lifau 
ao rei [D. José] sobre a acção dos holandeses que estão praticamente a ocupar toda a ilha e a trazer 
para o seu partido os poucos reinos que ainda são fieis à coroa portuguesa. Pede socorros de gente e 
armas para assim se poder restabelecer os domínios portugueses. 
 
3 fls. 
AHU_CU_083,Cx.6,D.254 

 
 
 
81 1768 07 10 [ANT], Lifau 

REQUERIMENTO do procurador-geral das ilhas de Timor e Solor, frei João do Rosário ao governador 
e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, [António José Teles de Meneses] a pedir a avaliação dos 
prejuízos sofridos numa expedição missionária, para poder ser indemnizado pelo governo de Goa.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.2,D.76 

 
 
 
82 1768 07 12, Lifau 

CARTA do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, [António José Teles de Meneses] 
ao rei [D. José] a enviar sete cartas sobre a administração de Timor e Solor.  
 
1+11 fls.  

 
 

ANEXO 1:  
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1768, Maio, 16, Lifau  
CARTA do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, António José Teles de 
Meneses ao rei [D. José] em que faz o relato da viagem de Goa a Timor; estado decadente das 
ilhas; influência crescente da Companhia Holandesa; ataques dos rebeldes sob o comando de 
Francisco Hornay e providências necessárias para a manutenção das ilhas.  
 
ANEXO 2: 
1768, Março, 3, Lifau  
CARTA (cópia) de frei António de São Boaventura ao governador e capitão-geral das ilhas de 
Timor e Solor, António José Teles de Meneses, acerca das rebeliões comandadas por 
Domingos Costa e Francisco Hornay.  
 
ANEXO 3: 
1768, Junho, 3, Lifau  
PORTARIA do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, [António José Teles de 
Meneses], ao ouvidor e auditor da gente da guerra de Timor e Solor, Raimundo da Costa, em 
que se ordena para se tresladar o termo de obediência aos governadores de Timor e Solor, feito 
pelo rebelde Francisco Hornay. 
 
No mesmo documento o treslado do referido termo 
 
ANEXO 4:  
1768, Junho, 20, Lifau  
CARTA do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, António José Teles de 
Meneses, ao rei D. José  acerca do ataque do rebelde Francisco Hornay.  

 
AHU_CU_083,Cx.2,D.77 

 
 
 
83 1770 03 28, Dili  

CARTA do [governador e capitão-geral de Timor e Solor], António José Teles de Meneses ao rei D. 
José sobre o estabelecimento do governo na praça de Dili: falta de mantimentos agravada pelo facto 
dos reinos não contribuírem para o sustento da praça. Influência holandesa em Timor e necessidade 
de Macau assistir com 2.000 picos de arroz.  
 
2 fls.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.78 

 
 
 
84 1770 03 31, Dili  

CARTA DO [governador e capitão-geral de Timor e Solor], António José Teles de Meneses ao rei [D. 
José] sobre as razões da mudança da sede do governo de Lifau para Dili. Dificuldades em 
mantimentos, gente de guerra e armas. Pedido de ofícios mecânicos, companhias de Sipais. Falta de 
gente para prover nos cargos de feitor, sargento-mor e outros. Prestações de vassalagem dos réis de 
Timor apesar das rebeliões encabeçadas por Francisco Hornay. Pedido de substituição no governo e 
regresso à corte.  
 
3 fls.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.79 

 
 
 
85 1774 05 25. Dili  

CARTA do [governador do Bispado de Malaca], frei Francisco da Purificação a frei João do Pilar sobre 
as mortes do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, António José Teles de Meneses, 
e do padre visitador frei António Ramalho.  
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1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.80 

 
 
 
86 1775 06 22, Dili 

OFÍCIO do [governador do Bispado de Malaca], frei Francisco da Purificação ao padre Manuel de 
Santo Agostinho e Marinho, sobre o pedido do prior do Convento de Santo Agostinho de Macau, 
padre Manuel de Nossa Senhora, acerca de uma procuração para cobrança de dívidas.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.81 

 
 
 
87 1779 01 18 [ANT], Goa  

REQUERIMENTO do padre Manuel de Santo Agostinho e Marinho à rainha, D. Maria I a pedir o 
reembolso dos novecentos pardaos timores que lhe devia o seu procurador padre Francisco da 
Purificação.  
 
1+7 fls. 

 
 

ANEXO 1:  
1777, Setembro, 2 [ANT], Goa  
REQUERIMENTO do padre Manuel de Santo Agostinho e Marinho à rainha, D. Maria I pedindo 
para que se retire do sequestro ao espólio do padre Francisco da Purificação os novecentos 
pardaos timores que lhe pertencem.  
 
ANEXO 2:  
1778, Janeiro, 9 [ANT], Goa  
REQUERIMENTO do padre Manuel de Santo Agostinho e Marinho ao vigário-geral, frei António 
de Nossa Senhora pedindo a entrega dos mil e quinhentos pardaos timores que lhe devia o seu 
procurador padre Francisco da Purificação.  
 
ANEXO 3:  
1779, Janeiro, 18 [ANT], Goa  
REQUERIMENTO de Ursula da Silva ao governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, 
Caetano de Lemos Telo de Meneses pedindo a devolução da cera que entregou ao padre 
Francisco da Purificação para a enviar ao padre Manuel de Santo Agostinho e Marinho.  
 
ANEXO 4:  
1776, Julho, 2 [ANT], Dili  
REQUERIMENTO de Ursula da Silva ao governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, 
Caetano de Lemos Teles de Meneses pedindo uma certidão comprovativa da quantia que 
entregou ao padre Francisco da Purificação, procurador do padre Manuel de Santo Agostinho e 
Marinho.  
 
ANEXO 5:  
1776, Maio, 2 [ANT], Goa  
REQUERIMENTO do padre Manuel de Santo Agostinho e Marinho ao vigário-geral, frei António 
de Nossa Senhora pedindo uma ordem para que o padre Francisco da Purificação lhe pague a 
sua dívida.  
 
ANEXO 6:  
1776, Abril, 6 [ANT], Goa  
REQUERIMENTO do padre Manuel de Santo Agostinho e Marinho ao vigário-geral, frei António 
de Nossa Senhora pedindo uma certidão sobre as quantias que o padre António de São 
Boaventura entregou ao padre Francisco da Purificação.  
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AHU_CU_083,Cx.3,D.82 

 
 
 
88 1779 01 18 [ANT], Goa 

REQUERIMENTO do governador episcopal de Malaca e ilhas de Timor e Solor, religioso da Ordem 
dos Pregadores da Congregação da Índia, frei António de São Boaventura, à rainha, D. Maria I a pedir 
ordem ao governador e capitão-general do estado da Índia para ser reembolsado da quantia relativa a 
uma escuna e alguns escravos que perdeu num naufrágio e que emprestou para o real serviço por 
ordem do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, António José Teles de Meneses. 
 
1+10 fls. Tem anexo requerimentos e documentos comprovativos.  

 
 

ANEXO 1:  
[1777, Junho, 10] [ANT], Convento de Santa Bárbara  
REQUERIMENTO de frei António de São Boaventura ao Presidente e vigário-geral da Ordem 
dos Pregadores, frei Manuel de S. Tomás pedindo o pagamento a que tem direito a partir do 
dinheiro sequestrado e posteriormente enviado para Goa, pelo governador das ilhas Caetano 
de Lemos Teles e Menezes.  
 
ANEXO 2:  
[1776, Julho, 2] [ANT] 
REQUERIMENTO do procurador de frei António de São Boaventura, João Xavier ao 
governador e capitão-geral das ilhas, Caetano de Lemos Teles de Menezes acerca do pedido 
de pagamento da dívida.  
 
ANEXO 3:  
[1775, Abril, 26] [ANT] 
REQUERIMENTO de frei António de São Boaventura ao presidente e vigário-geral da Ordem 
dos Pregadores, frei Manuel de São Tomás acerca do pedido de pagamento da dívida.  
 
ANEXO 4:  
1773, Janeiro, 25, Reino de Manatuto  
OFÍCIO, do Conselho da Comunidade de religiosos do reino de Manatuto ao governador do 
Bispado, frei António de São Boaventura para que a dívida em causa seja satisfeita a partir do 
cofre da comunidade.  
 
ANEXO 5:  
1768, Julho, 10, Timor  
CONHECIMENTO EM FORMA do governador das ilhas de Timor e Solor, António José Teles 
de Meneses, Feitor da Real Fazenda António Caetano da Silva e escrivão Francisco Pereira 
para que o Procurador Geral da Comunidade de Goa cobre na Fazenda Real, a quantia de 
1040 pardaos (1080 xerafins de Goa) adiantados pela comunidade dos religiosos da Sagrada 
Ordem dos Pregadores e que eram devidos a frei António de São Boaventura.  
 
ANEXO 6:  
1768, Maio, 27, Lifau  
ATESTAÇÃO do governador das ilhas de Timor e Solor, António José Teles de Menezes 
confirmando o naufrágio da escuna de frei António de Sáo Boaventura. 
 
ANEXO 7:  
[1779, janeiro, 18] [ANT] 
REQUERIMENTO de frei António de São Boaventura à rainha, [D. Maria I] acerca do pedido de 
pagamento da dívida.  
 
ANEXO 8:  
[1779, Fevreiro, 29] [ANT] 
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REQUERIMENTO de frei António de S. Boaventura a [D. Maria I], rainha de Portugal acerca do 
pedido de pagamento da dívida.  

 
AHU_CU_083,Cx.3,D.83 

 
 
89 1779 [POS] 

DESCRIÇÃO (cópia) pormenorizada da província, abrangendo os seguintes aspectos: - geografia e 
clima; produções agrícolas, especiarias e minérios; comércio com o exterior, religião e carácter dos 
povos; relações entre os régulos e as autoridades portuguesas; fortalezas existentes; estado actual de 
desprezo e abandono.  
 
8 fls.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.84 

 
 
 
90 1783 05 10 [POS], Lisboa 

ESCRITO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro] sobre o 
merecimento dos pedidos do Bispo de Malaca, frei Alexandre da Sagrada Família, constantes de oito 
consultas do Conselho Ultramarino.  
 
1+61 fls. Tem anexo parecer e capilha com resumo de cada consulta.  

 
 

ANEXO 1:  
1783, Maio, 10, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha, D. Maria I acerca do pedido do Bispo de 
Malaca, frei Alexandre da Sagrada Família, do ordenado de 200.000 réis anuais para um 
provisor e um vigário-geral, tal como se concedeu às igrejas de Macau e Cabo Verde. 
 
Tem anexo quatro requerimentos do Bispo de Malaca. 
 
ANEXO 2:  
1783, Maio, 10, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha, D. Maria I acerca do pedido do Bispo de 
Malaca, frei Alexandre da Sagrada Família, para levar 12 estudantes para servirem na sua 
igreja com ordenado anual de 40.000 réis, tal como se concedeu ao Bispo de Cabo Verde.  
 
Tem anexo três requerimentos do Bispo de Malaca. 
 
ANEXO 3:  
1783, Maio, 10, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha, D. Maria I acerca do pedido do Bispo de 
Malaca, frei Alexandre da Sagrada Família, de alvará igual ao que se passou a seu antecessor, 
para criar de novo e erigir algumas freguesias. 
 
Tem anexo dois requerimentos do Bispo de Malaca. 
 
ANEXO 4:  
1783, Maio, 10, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha, D. Maria I acerca do pedido do Bispo de 
Malaca, frei Alexandre da Sagrada Família, para se proverem as cadeiras vagas da catedral na 
ilha de Timor. 
 
(Tem anexo dois requerimentos do Bispo de Malaca. 
 
ANEXO 5:  
1783, Maio, 10, Lisboa  
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CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha, D. Maria I acerca do pedido do Bispo de 
Malaca, frei Alexandre da Sagrada Família, da renovação da contribuição anual em trigo, vinho, 
cera, azeite e 50 cruzados para a sua diocese, concedidas pelos reis anteriores e pagas pela 
Fazenda Real. 
 
Tem anexo dois requerimentos do Bispo de Malaca. 
 
ANEXO 6:  
1783, Maio, 10, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha, D. Maria I acerca do pedido do Bispo de 
Malaca, frei Alexandre da Sagrada Família, de declaração da repartição por onde se há de 
cobrar as despesas necessárias ao levantamento e ornamentação dos templos para a 
celebração e culto religioso naquela diocese. 
 
Tem anexo três requerimentos do Bispo de Malaca. 
 
ANEXO 7:  
1783, Maio, 10, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha, D. Maria I acerca do pedido do Bispo de 
Malaca, frei Alexandre da Sagrada Família, de acrescentamento de 40.000 réis à sua côngrua, 
tal como fez o rei D. Sebastião à côngrua do Bispo D. João Ribeiro para ajuda do pagamento de 
casas. 
 
Tem anexo dois requerimentos do Bispo de Malaca. 
 
ANEXO 8:  
1783, Maio, 10, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino à rainha, D. Maria I acerca do pedido do Bispo de 
Malaca, frei Alexandre da Sagrada Família, das ordens necessárias para receber a terça parte 
da côngrua taxada ao Bispado de Malaca durante o tempo que esteve vago. 
 
Tem anexo três requerimentos do Bispo de Malaca. 

 
AHU_CU_083,Cx.3,D.85 

 
 
 
91 1784 04 15, Goa 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro] Necessidade do aumento 
dos direitos alfandegários de importação e exportação como forma de se puderem sustentar as forças 
militares necessárias à defesa das ilhas e à melhoria geral do comércio e agricultura.  
 
2+7 fls. Ha 2ª via. 

 
 

ANEXO 1:  
1784, Janeiro, 20 - Abril, 28  
REPRESENTAÇÕES (19 cópias) do governador e capitão-general das ilhas de Timor e Solor 
João Baptista Vieira Godinho ao governador e capitão-general do estado da Índia Frederico 
Guilherme de Sousa sobre: desvantagens da mudança da praça de Lifau para Dili; rendimento 
da Alfândega; comércio e agricultura; guarnecimento da praça de Dili e plano das tropas. 

 
AHU_CU_083,Cx.3,D.86 

 
 
 
92 1784 04 16, Goa 
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OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre:  a decadência das 
missões religiosas em Timor que favorece o estabelecimento de feitorias holandesas e a necessidade 
de um convento com justificado número de religiosos dominicanos.  
 
1 fl. Ha 2ª via 
AHU_CU_083,Cx.3,D.87 

 
 
 
93 1784 04 18, Goa 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a vantagem na 
comunicação directa entre Timor e Goa que possibilita o escoamento de produtos de Timor (canela, 
noz moscada, cera, salitre, enxofre, chumbo, tambaca, petróleo e tabaco).  
 
2 fls. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.88 

 
 
 
94 1784 04 19, Goa 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a necessidade de 
armamento e munições para a defesa do estabelecimento de Dili; fortaleza de Lifau e portas de 
Lautem, Manatuto, Batugadé e Larantuca.  
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.89 

 
 
 
95 1784 04 20, Goa 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre as três épocas de 
decadência das ilhas no séc. XVIII: em 1709 quando se limitou o comércio do sândalo aos moradores 
de Macau; em 1725 com o perdão das fintas no tributo da capitação e em 1738 quando deixaram de 
viajar de Goa para Timor navios de guerra. 
 
2 fls. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.90 

 
 
 
96 1784 04 21, Goa 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o pedido do capitão-
tenente Manuel Ferreira Nobre, de oficiais, oficiais marinheiros, construtores e o mais necessário para 
se criar a Marinha, estabelecer o Arsenal e os estaleiros necessários à construção de pequenas 
embarcações mercantes e de guerra. 
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.91 

 
 
 
97 1784 04 22, Goa 
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OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o interesse da escala 
em Timor nas viagens de Macau: colocação de produtos (vinhos, aguardentes, forragens, etc); 
incremento comercial dos produtos das ilhas (sândalo, cera, cobre, sal, salitre, enxofre, noz moscada, 
canela, etc.) e possibilidade do envio de socorros às ilhas. 
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.92 

 
 
 
98 1784 04 23, Goa 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a falta de militares 
para defesa das ilhas e necessidade de atribuição de ajudas de custo aos militares voluntários. 
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.93 

 
 
 
99 1784 04 24, Goa 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro a pedir efectivos militares, 
oficiais, sargentos e praças para a defesa dos vários fortes das ilhas de Timor e Solor. 
 
2+1 fls. Ha 2ª via. Em anexo uma lista de militares dos Regimentos do Reino com interesse para se 
enviarem para Timor  
AHU_CU_083,Cx.3,D.94 

 
 
 
100 1784 04 25, Goa 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a atribuição de 
algumas das ordens militares aos régulos principais como forma de conservar o estabelecimento e 
restaurar o domínio português: enumeração dos régulos que devem ser distinguidos. 
 
2 fls. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.95 

 
 
 
101 1784 04 26, Goa 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro a pedir a concessão de 
privilégios de tributação como forma de restabelecer o comércio de Timor.  
 
Ha 2ª via. 1 fl. 
AHU_CU_083,Cx.3,D.96 

 
 
 
102 1784 04 27, Goa 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o interesse de se 
fazer uma história natural de Timor e Solor e necessidade de meios para o efeito. Pedido para que o 
naturalista Manuel Galvão da Silveira fique em Timor quando findar a sua comissão em Moçambique.  
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1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.97 

 
 
 
103 1784 04 28, Goa 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre proposta de criação 
do cargo de ouvidor-geral em Timor e indicação do corregedor de Viseu Dr. Damião José Saraiva ou 
do superintendente das alfândegas do norte Dr. Luiz António Vaz da Silva e Sousa para ocuparem o 
referido cargo.  
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.98 

 
 
 
104 1784 04 29, Goa 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o envio dos 
ornamentos e móveis que pertenceram ao Colégio dos Jesuítas de Diu para as igrejas das missões e 
do convento de S. Domingos de Timor.  
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.99 

 
 
 
105 1784 04 30, Goa 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a decadência do 
comércio de Timor provocada pela exclusividade do comércio de sândalo concedida aos moradores 
de Macau e necessidade de liberdade comercial para todos os portos da Ásia para restabelecer o 
comércio de Timor.  
 
2 fls. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.100 

 
 
 
106 1784 05 02, Goa 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o estado decadente 
das ilhas: pedido de socorros para a sua defesa e conservação. 
 
1+4 fls. Ha 2ª via.  

 
 

ANEXO 1: 
[1784, Goa]  
CARTA de D. Francisco Xavier de Castro ao [governador e capitão-general das ilhas de Timor 
e Solor], João Baptista Vieira Godinho acerca da decadência de Timor: influência crescente 
dos holandeses que fornecem armas aos timorenses; falta de praças militares portuguesas.  
 
ANEXO 2:  
1784, Abril, 26, Ribandar  
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CARTA de Pedro José do Vale ao [governador e capitão-general das ilhas de Timor e Solor], 
João Baptista Vieira Godinho a dar notícias sobre Timor: despovoamento da praça de Dili; 
decadência do comércio que poderia ter interesse se fosse protegido; falta de efectivos 
militares e de armamento e munições; missionários pouco zelosos.  
 
ANEXO 3: 
[1784, Goa]  
MEMÓRIA dirigida ao [governador e capitão-general das ilhas de Timor e Solor] João Baptista 
Vieira Godinho sobre o estado das ilhas de Timor e Solor.  

 
AHU_CU_083,Cx.3,D.101 

 
 
 
107 1784 05 03, Goa 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro a pedir atribuição de 
mercês ao capitão tenente Manuel José de Melo e ao ajudante de ordens Francisco Manuel de 
Castro Barradas.  
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.102 

 
 
 
108 1784 05 03, Goa 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro a pedir selos para a 
expedição de diplomas.  
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.103 

 
 
 
109 1784 05 04, Goa 

OFÍCIO [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para o 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a importância das 
ilhas de Timor e Solor e do abandono a que estão votadas.  

 
1+4 fls. Ha 2ª via.  

 
 

ANEXO 1:  
1765  
NOTÍCIA extraída de um livro manuscrito de frei António de Boa Ventura, em que se refere o 
estado de decadência e abandono das ilhas e suas causas e descreve-se geograficamente as 
ilhas incluindo-se uma lista dos reinos que pagavam impostos e uma lista dos governadores e 
capitães-generais destas ilhas.  

 
AHU_CU_083,Cx.3,D.104 

 
 
 
110 1784 05 06, Goa 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro a solicitar o posto de 
tenente-coronel de Artilharia e o pagamento de ajudas de custo.  
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1+2 fls. Ha 2ª via.  

 
 

ANEXO 1:  
[1784], Goa  
REQUERIMENTO, do [governador e capitão-general das ilhas de Timor e Solor], João Baptista 
Vieira Godinho, ao [governador e capitão-general do estado da Índia], D. Frederico Guilherme 
de Sousa, a pedir a patente de coronel de Artilharia.  

 
AHU_CU_083,Cx.3,D.105 

 
 
 
111 1784 12 03, Macau 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre as instruções 
recebidas para o governo das ilhas de Timor e Solor.  
 
1+3 fls. Ha 2ª via.  

 
 

ANEXO 1:  
1784, Maio, 7, Goa  
INSTRUÇÃO (cópia) ao governador e capitão-general do estado da Índia D. Frederico 
Guilherme de Sousa ao governador e capitão-general das ilhas de Timor e Solor, João Baptista 
Vieira Godinho acerca do governo de Timor e Solor: estabelecimento das fintas régias; 
restabelecimento do comércio; incremento das culturas; arrecadação dos bens dos Defuntos e 
Ausentes; guarnições e armamentos; influência francesa e holandesa nas ilhas; missionários 
dominicanos; situação do principal estabelecimento de Timor; sentenças criminais e 
execuções. 

 
AHU_CU_083,Cx.3,D.106 

 
 
 
112 1784 12 06, Macau 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a necessidade da 
confirmação e execução das sentenças dos Conselhos de Guerra e dos seus réus não militares, 
punindo-se rapidamente os delitos conforme prática usual nas capitanias de África e Brasil.  
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.107 

 
 
 
113 1784 12 07, Macau 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro a pedir para criar em Timor 
duas companhias de cavalos e prover uma delas com quatro peças de libra leves e encarregar o 1º 
tenente Manuel Ribeiro Valente de assistir à construção dos acessórios necessários. 
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.108 

 
 
 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES A TIMOR 

 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_083 

 

PÁG. - 37 / 69 
 

114 1784 12 08, Macau 
OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre as vantagens que 
resultariam para o comércio do envio anual de um barco de Macau aquelas ilhas.  
 
1+1 fls. Ha 2ª via.  

 
 

ANEXO 1:  
S.D.  
LISTA dos géneros de lei que têm grande consumo nas ilhas de Timor e Solor.  

 
AHU_CU_083,Cx.3,D.109 

 
 
 
115 1784 12 08, Macau 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro a pedir para serem 
enviadas duas peças de bronze para refundição no Reino devido à grande necessidade de artilharia 
para defesa das ilhas.  
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.110 

 
 
 
116 1784 12 10, Macau 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a necessidade da 
existência de um convento com o maior número de missionários que exerçam a sua acção sobre os 
régulos. Razões para a separação da igreja de Timor da de Malaca.  
 
3 fls. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.111 

 
 
 
117 1784 12 12, Macau 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro a pedir que as residências 
dos governadores de Timor se cometam aos seus sucessores e que sejam sentenciados em 
Conselho de Guerra, na forma da Carta Régia de 1782, Fevereiro, 15.  
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.112 

 
 
 
118 1784 12 13, Macau 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a falta de moeda 
portuguesa, pois a utilizada é holandesa, e necessidade do estabelecimento de uma casa da moeda 
em Timor.  
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.113 
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119 1784 12 16, Macau 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a necessidade de 
recorrer a empréstimos devido à falta de verbas para fardamentos e sustento dos oficiais que o 
acompanharam para as ilhas. Compra de duas chalupas em Batávia para serem armadas para 
defesa das ilhas. 

 
2+4 fls. Ha 2ª via.  
 
 

ANEXO 1:  
1784, Novembro, 24 - Dezembro, 15  
Três requerimentos para o Senado de Macau e duas listas de pessoal e materiais (cópias). 

 
AHU_CU_083,Cx.3,D.114 

 
 
 
120 1784 12 17, Macau 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro a pedir que se não extinga 
o privilégio que tem Macau de fazer só o comércio de Timor, que sejam os interesses dos bagues do 
navio de Timor em benefício dos seus moradores.  
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.115 

 
 
 
121 1784 12 19, Macau 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro a pedir a extinção do 
privilégio exclusivo concedido aos moradores de Macau de comerciarem para Timor, já que isso 
impede o desenvolvimento económico das ilhas.  
 
1+1 fls. Ha 2ª via.  

 
 

ANEXO 1:  
1709, Dezembro, 20  
ALVARÁ (cópia) do rei, D. João V a confirmar aos moradores de Macau o privilégio de fazerem 
as viagens comerciais para Timor.  

 
AHU_CU_083,Cx.3,D.116 

 
 
 
122 1784 12 20, Macau 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a necessidade da 
regularização e aumento dos direitos de saída do sândalo, atendendo à carência de verbas e à 
concorrência proveniente da costa do Malabar.  
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.117 
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123 1784 12 25, Macau 

OFÍCIO do o [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho 
para [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro a pedir dobragem de 
soldos durante o tempo de exercício do cargo. 
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.118 

 
 
 
124 [1784 12 25] [POS], Macau 

LISTA das cartas (13) enviadas pelo governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, João 
Baptista Vieira Godinho para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e 
Castro. 
 
1 fl. Ha uma cópia. 
AHU_CU_083,Cx.3,D.119 

 
 
 
125 1785 04 30, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a sua chegada ás 
ilhas de Timor e Solor. Boa recepção nos encontros que teve na povoação de Larantuca na ilha de 
Solor com o rei dela, na povoação de Bure na ilha de Adonare com Pedro Hornay com quem celebrou 
um tratado de comércio como meio de reconhecimento da soberania portuguesa; estado deplorável 
da praça de Dili: sem portugueses, sem dinheiro, com dívidas ao Cofre dos Defuntos e Ausentes e 
dos Órfãos, mal guarnecida de tropas e redutos defensivos e sem embarcações; Notícia de minas de 
cobre e outros minérios, de pau Japão, sândalo vermelho, etc.; Publicação de bando para os 
negociantes chinas e outros comerciarem livremente em Timor; Descoberta de uma nova especiaria 
em Solor chamada "massoi"; Pedido de nomeação do padre Manuel Francisco José Graça, religioso 
de Santo Agostinho, para governador do Bispado de Malaca e renovação do pedido de socorros e 
providências para a defesa e comércio das ilhas de Timor e Solor.  
 
4 fls. 
AHU_CU_083,Cx.3,D.120 

 
 
 
126 1786 07 22, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a fraca defesa das 
ilhas, a falta de dinheiro e de embarcações. Renova o pedido de socorros.  
 
2 fls.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.121 

 
 
 
127 1786 07 23, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro a enviar cópia da 
correspondência do governador do estado da Índia e do comodoro de Cupão para conhecimento do 
estado do comércio das ilhas.  
 
1+6 fls.  
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ANEXO 1:  
1786, Maio, 1, Dili  
CARTA (cópia) do governador e capitão-general das ilhas de Timor e Solor, João Baptista 
Vieira Godinho ao governador e capitão-general do estado da Índia, D. Frederico Guilherme de 
Sousa acerca da cobrança dos direitos de sândalo e cera.  
 
ANEXO 2:  
1786, Maio, 2, Dili  
CARTA (cópia) do governador e capitão-general das ilhas de Timor e Solor, João Baptista 
Vieira Godinho ao governador e capitão-general do estado da Índia, D. Frederico Guilherme de 
Sousa acerca da necessidade de um funcionário capaz na administração da Fazenda Real e 
da criação de um regimento para regulamentação da mesma.  
 
ANEXO 3:  
1786, Maio, 20, Dili  
CARTA (cópia) do governador e capitão-general das ilhas de Timor e Solor, João Baptista 
Vieira Godinho ao governador e capitão-general do estado da Índia, D. Frederico Guilherme de 
Sousa acerca das possibilidades de se restabelecer o comércio das ilhas.  
 
ANEXO 4:  
1785, Junho, 5, Dili  
CARTA (cópia) do governador e capitão-general das ilhas de Timor e Solor, João Baptista 
Vieira Godinho ao Comodoro de Cupão, Willem Adrian Van Este acerca do contrabando de 
armas e consequentes prejuízos para Portugal. Pedido das providências necessárias para o 
fim de tal situação.  
 
ANEXO 5:  
1785, Junho, 18, Cupão 
CARTA (cópia) do comodoro de Cupão, Willem Adrian Van Este ao governador e capitão-
general das ilhas de Timor e Solor, João Baptista Vieira Godinho acerca do contrabando de 
armas e pedido de explicações por não ter deixado entrar embarcações holandesas nos fortes 
de Atapupo e Fiolara, alegando pertenceram aqueles portos à Companhia desde 1756. Pedido 
para que se aceitem nos portos portugueses embarcações com passaporte holandês.  
 
ANEXO 6:  
1785, Junho, 25, Dili  
CARTA (cópia) do governador e capitão-general das ilhas de Timor e Solor, João Baptista 
Vieira Godinho ao comodoro de Cupão, Willem Adrian Van Este acerca da razão porque foram 
vedados às embarcações holandesas os portos de Atapupo e Fiolara.  
 
ANEXO 7:  
1786, Fevreiro, 25, Dili  
CARTA (cópia) do governador e capitão-general das ilhas de Timor e Solor, João Baptista 
Vieira Godinho ao comodoro de Cupão, Willem Adrian Van Este protestando contra o ataque 
ao reino de Derimam por um arraial com bandeiras holandesas.  
 
ANEXO 8:  
1786, Julho, 8, Cupão  
CARTA (cópia) do Conselho de Cupão ao governador e capitão-general das ilhas de Timor e 
Solor, João Baptista Vieira Godinho, a pedir a entrega de mestre António de Grande, culpado 
de furto contra a Fazenda Real. 
 
ANEXO 9:  
1786, Julho, 26, Dili  
CARTA (cópia) do governador e capitão-general das ilhas de Timor e Solor, João Baptista 
Vieira Godinho ao comodoro de Cupão, Willem Adrian Van Este acerca da razão porque não 
está autorizado a entregar o mestre António de Grande.  
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AHU_CU_083,Cx.3,D.122 

 
 
 
128 1786 07 24, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro a enviar cópias dos 
assentos do adjunto da fazenda real e dos Regimentos e Pautas da Fazenda, para conhecimento da 
situação económica das ilhas.  
 
1+21 fls. Anexa cópia do Assento do Adjunto da Fazenda Real; do regimento da Alfândega e do 
regimento da Intendência Geral da Marinha e Fazenda Real.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.123 

 
 
 
129 1786 07 26, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a liquidação dos 
direitos devidos por Manuel Vicente Rosa de Barros à Fazenda Real referentes ao sândalo que em 
1779 trouxe de Cupão e levou para Macau.  
 
1+3 fls.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.124 

 
 
 
130 1786 07 27, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castroa enviar seis frascos de 
"óleo da terra" (petróleo).  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.125 

 
 
 
131 1788 01 23; Macau 

OFÍCIO do governador do Bispado de Malaca, Francisco Luis da Cunha ao secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, sobre a necessidade de virem de Goa, clérigos 
instruídos, e a dificuldade no transporte desses clérigos devido ao monopólio das viagens de Macau. 
Refere os problemas surgidos com os missionários da Congregação de São Domingos. 
 
2 fls. 
AHU_CU_083,Cx.6,D.255 

 
 
 
132 1788 01 26, Macau 

OFÍCIO do governador do Bispado de Malaca, Francisco Luis da Cunha, ao secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e castro, sobre a necessidade de missionários para o Bispado. 
Pede que sejam atribuídos subsídios de transporte e alimentação aos missionários enviados para 
Timor. 
 
1 fl. 
AHU_CU_083,Cx.6,D.256 
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133 1788 01 26, Macau 
OFÍCIO do governador do Bispado de Malaca, Francisco Luis da Cunha ao secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, sobre a sua nomeação para o governo do Bispado. 
Pede para ser abonado da quantia de 5.000 cruzados que terá de gastar em viagens e estadia até 
chegar a Timor e a atribuição de uma côngrua. 
 
1. fl. Há 2ª via 
AHU_CU_083,Cx.6,D.257 
 
 
 

134 1788 06 16, Dili 
OFÍCIO do governador do Bispado de Malaca, Francisco Luis da Cunha para o [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro] sobre o deplorável estado da Missão e 
cristandade. Critica o despótico procedimento do governador Feliciano António Nogueira Lisboa e 
pede a separação da jurisdição eclesiástica, usurpada pelo governador de Armas. 
 
2+2 fls. Anexo cópia da correspondência trocada com o governador e capitão-geral de Timor e Solor. 
AHU_CU_083,Cx.6,D.258 
 
 
 

135 1788 06 16, Dili 
OFÍCIO do [governador do Bispado de Malaca], Francisco Luis da Cunha para o [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro] a denunciar o comportamento do governador, 
Feliciano António Nogueira Lisboa, que acusa exercer o monopólio comercial. 
 
2 fls. Há 2ª via. 
AHU_CU_083,Cx.6,D.259 
 
 
 

136 1788 06 12, Dili 
OFÍCIO do [governador do Bispado de Malaca], Francisco Luis da Cunha ao secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro a denunciar o despótico comportamento do 
governador e capitão-geral Feliciano António Nogueira Lisboa, que acusa de práticas de monopólio, 
prejudicando os interesses dos comerciantes e do comércio em geral. 
 
2 fls. Há 2ª via. 
AHU_CU_083,Cx.6,D.260 
 
 
 

137 1788 06 12, Dili 
CARTA do [governador do Bispado de Malaca], Francisco Luis da Cunha à rainha [D. Maria I] sobre o 
decadente estado da Missão: igrejas de palha sem portas nem janelas; falta de ornamentos e 
objectos de culto; falte de zelo dos padres; insuficientes emolumentos das igrejas. Pede para que os 
bens do extinto Bispado do Japão e dos espólios dos jesuítas do Colégio de São Paulo e de Diu e 
Damão possam ser aplicados no Bispado de Malaca. Refere a inexistência de uma casa para o 
governador do Bispado e a falte de côngrua. 
 
3 fls. 
AHU_CU_083,Cx.6,D.261 
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138 1788 06 15, Dili 
CARTA do [governador do Bispado de Malaca], Francisco Luis da Cunha à rainha [D. Maria I] sobre o 
estado geral da Missão e a dissolução dos costumes dos padres da Congregação de São Domingos. 
Denuncia o procedimento despótico do governador que oprime o povo e exerce monopólio comercial 
com prejuízo dos comerciantes em geral. Acusa-o igualmente de se intrometer na jurisdição 
eclesiástica. 
 
7 fls. 
AHU_CU_083,Cx.6,D.262 
 
 
 

139 1788 06 16, Dili 
OFÍCIO do [governador do Bispado de Malaca], Francisco Luis da Cunha para o [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro] sobre a intromissão constante dos governadores 
de Armas na jurisdição eclesiástica. 
 
2 fls. Há 2ª via. 
AHU_CU_083,Cx.6,D.263 
 
 
 

140 1788 06 16, Dili 
OFÍCIO do [governador do Bispado de Malaca], Francisco Luis da Cunha para o [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro] sobre as suas desinteligências com o governador 
e capitão-geral, Feliciano António Nogueira Lisboa, que se intromete nas funções eclesiásticas. 
Refere a necessidade de ministro sindicante que vigie a actuação dos governadores e os obrigue a 
cumprir as ordem régias. 
 
2 fls. Há 2ª via. 
AHU_CU_083,Cx.6,D.264 
 
 
 

141 1788 06 16, Dili 
OFÍCIO do [governador do Bispado de Malaca], Francisco Luis da Cunha ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro] sobre a necessidade de uma côngrua para a sua 
subsistência. Refere também a falta de ornamentos para a prática das cerimónias religiosas. 
 
1 fl. Há 2ª via. 
AHU_CU_083,Cx.6,D.265 
 
 
 

142 1788 06 16, Dili 
OFÍCIO do governador do Bispado de Malaca, Francisco Luis da Cunha para o [secretário de estado 
da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro] sobre o mau procedimento e dissolução de 
costumes dos religiosos da Congregação de São Domingos que são enviados de Goa. Pede 
providências para esta situação e insiste na necessidade dos governadores não se intrometerem na 
jurisdição eclesiástica. 

 
2 fls. Há 2ª via 
AHU_CU_086,Cx.6,D.266 
 
 
 

143 1788 06 16, Dili 
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OFÍCIO do [governador do Bispado de Malaca], Francisco Luis da Cunha ao [secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro] sobre o procedimento despótico do governador e 
capitão-geral. Refere ter encontrado oposição, quando pretende visitar as igrejas do seu Bispado e 
considera que algumas guerras com os reinos são, por vezes, devido ao procedimento dos próprios 
governadores, com excepção do governador José Teles de Meneses. 
 
1 fl. Há 2ª via. 
AHU_CU_083,Cx.6,D.267 
 
 
 

144 1788 07 04, Dili 
OFÍCIO do [governador do Bispado de Malaca] Francisco Luis da Cunha, ao secretário de estado da 
Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, sobre a necessidade de padres. Refere a decadência 
da Missão e denúncia o comportamento dos religiosos da Congressão de São Domingos. 
 
2fls. 
AHU_CU_083,Cx.6,D.268 
 
 
 

145 1788 12 12, Macau 
OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro a enviar amostras de 
madeira da China e de Timor, óleos, conchas, corais e pedras. 
 
1+6 fls. Anexa lista de algumas amostras de madeiras e outras coisas naturais das ilhas de Timor e 
Solor e dois mapas das diferentes madeiras da China e das madeiras das ilhas de Timor e Solor e um 
lembrete.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.126 

 
 
 
146 1788 12 15, Macau 

OFÍCIO do  [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho 
para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre a razão da sua 
permanência em Timor, viagem para Macau e receio de escalar Batávia. Refere as providências 
tomadas para melhorar a situação das ilhas, mencionando os reinos obedientes a Portugal e os que 
se encontravam do lado dos holandeses. Renova o pedido de socorros e de protecção ao comércio 
das ilhas lembrando o perigo holandês. Envio de uma lista dos géneros existentes naquelas ilhas.  
 
2+2 fls. Anexa lista mencionada e um lembrete. 
AHU_CU_083,Cx.3,D.127 

 
 
 
147 1788 12 16, Macau 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre as queixas dos 
negociantes de Macau motivadas pelas providências que tomou em abono dos moradores, do 
comércio e da Fazenda Real nas ilhas de Timor e Solor.  
 
4+1 fls. Tem anexo um lembrete.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.128 

 
 
 
148 1788 12 20, Macau 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES A TIMOR 

 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_083 

 

PÁG. - 45 / 69 
 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro sobre o ressentimento de 
António José Granate e Bento Coelho devido às repreensões e castigos que receberam pelas suas 
condutas e intrigas, e principalmente pelo restabelecimento do 1/8 do 1/5 que antigamente se pagava 
pelo sândalo à Fazenda Real e pelo aumento dos direitos de saída.  
 
2+1 fls. Tem anexo um lembrete. 
AHU_CU_083,Cx.3,D.129 

 
 
 
149 1788 12 21, Macau 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro a enviar um requerimento 
a pedir o pagamento dos soldos de viagem que teve de repor por ordem da Junta da Real Fazenda 
do estado da Índia.  
 
1+2 fls. Tem anexo o referido requerimento e um lembrete. 
AHU_CU_083,Cx.3,D.130 

 
 
 
150 1789 01 08, Macau 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], João Baptista Vieira Godinho para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro a remeter um caixote com 
amostras de produtos naturais das ilhas de Timor e Solor e a pedir protecção para o comércio.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.3,D.131 

 
 
 
151 1790 12 30, Batavia 

CARTA do comerciante de Batávia, Wartaw Gaspar, para o secretário de estado da Marinha e 
Ultramar, Martinho de Melo e Castro sobre as vantagens do estabelecimento de uma casa comercial 
em Dili. Refere o estado de decadência das ilhas, a falta de um comércio activo com capacidade 
competitiva, a falta de um registo mercantil dos moradores e queixa-se da acção dos ouvidores da 
Fazenda.  
 
3+2 fls.  

 
 

ANEXO 1:  
1790, Dezembro, 30, Batavia  
CONDIÇÕES propostas pelos comerciantes Wartaw Gaspar, do porto de Batavia, e Manuel 
Jacob Jan, do porto de Madrasta, para o [secretário de Estado da Marinha e Ultramar], 
Martinho de Melo e Castro para o estabelecimento de uma casa comercial em Dili.  

 
AHU_CU_083,Cx.4,D.132 

 
 
 
152 1790 01 01 [CA ], Lisboa 

MEMÓRIA do  [secretário de estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro] sobre o plano 
de José Nunes da Silva; pedido do desembargador da Relação de Goa com exercício no lugar do 
ouvidor de Macau, António Rodrigues Veloso de Oliveira, para que lhe fossem pagas ajudas de custo 
e regulados os vencimentos daquela ouvidoria.  
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2 fls. Documento incompleto  
AHU_CU_083,Cx.4,D.133 

 
 
 
153 1795 09 07 [ANT]  

REQUERIMENTO do tenente coronel de Infantaria da Legião Real de Bardez, João Marinho de 
Moura para a rainha [D. Maria I] a pedir nomeação para governador das ilhas de Timor e Solor pelo 
tempo de três a quatro anos com graduação superior. 
 
1 fl. No mesmo documento decreto da rainha D. Maria I de 7 de setembro de 1795 a nomear o 
suplicante para governador das ilhas de Timor e Solor por três anos com patente de coronel.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.134 

 
 
 
154 1795 10 08, Lisboa 

MEMORIAL do governador nomeado para as ilhas de Timor e Solor, coronel João Marinho de Moura 
para o secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra e interinamente da Marinha e 
Ultramar, Luis Pinto de Sousa Coutinho a pedir o pagamento de ajudas de custo para preparos da 
viagem para Timor e declaração na sua patente das circunstâncias da obediência ao seu governo 
devida pelos reis e príncipes das ilhas de Timor e Solor.  
 
1+12 fls. Tem anexo declaração do ordenado vencido pelos governadores de Timor, e treslado da 
patente do anterior governador, Feliciano António Nogueira Lisboa.  

 
 

ANEXO 1:  
[1797, Fevereiro, 4] [ANT], [Lisboa]  
REQUERIMENTO do governador e capitão-geral nomeado para as ilhas de Timor e Solor, 
coronel João Marinho de Moura à rainha [D. Maria I] a pedir ordens para se lhe passarem as 
patentes por carta de Fazenda Real e de adiantamento de seis meses de soldos para 
pagamento da viagem.  
 
Tem anexo dois decretos (cópia), bilhete e atestado. 

 
AHU_CU_083,Cx.4,D.135 

 
 
 
155 1795 11 11, Lisboa 

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao príncipe regente de Portugal, D. João sobre os 
requerimentos de Feliciano António Nogueira Lisboa que foi director em Surrate e governador das 
ilhas de Timor e Solor, em que pede perdão pelos erros cometidos e a graça de ser readmitido no 
serviço real.  
 
15+133 fls. Tem anexo vários documentos. 
AHU_CU_083,Cx.4,D.136 

 
 
 
156 1796 08 12 [ANT] 

REQUERIMENTO de José Paulo Ribeiro para a rainha [D. Maria I] a pedir confirmação da patente de 
Tenente de Infantaria em exercício de Ajudante de Ordens do governador e capitão-geral das ilhas de 
Timor e Solor.  
 
1+10 fls. Anexa a referida patente. No mesmo documento despacho do Conselho Ultramarino de 
escusado.  
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ANEXO 1:  
[1797, Janeiro, 13] [ANT] 
REQUERIMENTO de José Paulo Ribeiro à rainha [D. Maria I] a pedir a devolução da patente 
entregue para confirmação.  
 
No mesmo documento despacho do Conselho Ultramarino a mandar entregar o documento 
pedido. 
 
ANEXO 2:  
[1801, Outubro, 23] [ANT] 
REQUERIMENTO de José Paulo Ribeiro à rainha [D. Maria I] a pedir confirmação da patente 
visto não ser responsável pela demora do navio no porto da Baía.  

 
AHU_CU_083,Cx.4,D.137 

 
 
 
157 1800 12 11, Lisboa 

CARTA do juiz dos degredados, Pedro Duarte da Silva para [oficial-maior da Secretaria de Estado da 
Marinha e Ultramar], João Filipe da Fonseca, sobre a ordem que se deve expedir ao governador de 
Macau para receber o padre dominicano frei Domingos de Nossa Senhora que vai degredado para 
Timor a bordo do navio "Modesta".  
 
1+2 fls. Tem anexo requerimento de frei Domingos de Nossa Senhora e um lembrete.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.138 

 
 
 
158 1801 12 07 [ANT], Lisboa 

REQUERIMENTO do alferes, cavaleiro professo da Ordem de Cristo, João António de Sousa ao 
príncipe regente [D. José] a pedir a nomeação para o governo das ilhas de Timor ou das praças de 
Diu ou Damão, com a patente de capitão de Infantaria.  
 
2+5 fls Tem anexo consulta do Conselho Ultramarino, requerimento, recibo de devolução de 
documentos e lembrete.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.139 

 
 
 
159 1805 02 12 [ANT], Lisboa 

REQUERIMENTO do fidalgo da Casa Real, António Botelho Homem Bernardes Pessoa para 
[secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e Melo a 
pedir a nomeação para o governo das ilhas de Timor, tendo em consideração os serviços prestados 
em Macau. 
 
1+15 fls. Como procurador o cónego José de Sousa Bernardino Botelho. Tem anexos dois 
requerimentos e documentos comprovativos.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.140 

 
 
 
160 1805 05 06, Belém 

OFÍCIO do [secretário de estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra], António de Araújo Azevedo 
para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], visconde de Anadia, João Rodrigues de Sá e 
Melo a enviar o requerimento e documentos anexos do capitão graduado do 1º Regimento do Rio de 
Janeiro, Francisco de Melo da Gama Araújo, que pede o governo das ilhas de Timor.  
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1+10 fls. Tem anexo requerimento e documentos comprovativos.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.141 

 
 
 
161 1805 11 09, Dili 

AUTO DE DEVASSA (treslado) feito pelo escrivão da Ouvidoria e do Crime, Urbano Francisco 
Gonçalves do assassínio do chinês Assam pelos soldados Lucas da Cunha e Pascoal de Morais  
 
8 fls.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.142 

 
 
 
162 1809 05 07, Pangim 

REGIMENTO (treslado em carta testemunhável) do príncipe regente D. João. para o exercício do 
cargo dos ouvidores letrados das fortalezas do estado da Índia e das terras de Timor e Solor, para 
uso do ouvidor de Solor e Timor, Joaquim António de Sousa.  
 
6 fls Original datado de 1583, Fevereiro, 16, Madrid. Treslado em livro para servir de regimento do 
ouvidor de Solor e Timor e registo das condenações da Justiça. O primeiro fólio é o termo de 
abertura.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.143 

 
 
 
163 1811 02 02 [POS], Macau 

REQUERIMENTO do sargento-mor de Infantaria e ajudante de ordens do governador de Timor e 
Solor, Anacleto José ao [príncipe regente D. João] a pedir a confirmação da patente e licença para se 
recolher a Goa após os três anos de comissão em Timor.  
 
2+17 fls. Tem anexo documentos comprovativos  
AHU_CU_083,Cx.4,D.144 

 
 
 
164 1811 04 28, Goa 

INSTRUÇÕES (cópia) do [vice-rei do estado da Índia, conde de Sarzedas, Bernardo José de Lorena], 
para o governador e capitão geral das ilhas de Timor e Solor, Vitorino Freire da Cunha Gusmão. Para 
a administração do Governo religioso, civil, fazenda real, militar e político das ilhas de Timor. 
 
27+5 fls. Tem anexo cópia de provisões: cartas régias e outras correspondências relativa a Timor 
1602-1810; (documento incompleto).  
AHU_CU_083,Cx.4,D.145 

 
 
 
165 1811 12 17, Rio de Janeiro 

DECRETO do rei [D. João VI] de nomeação do tenente coronel José Pinto Alcoforado de Azevedo e 
Sousa como governador das ilhas de Timor e Solor.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.146 

 
 
 
166 1811 [CA ], Timor 
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REQUERIMENTO do religioso da Ordem dos Pregadores, padre frei José da Anunciação Gouveia 
para o [príncipe regente D. João] a pedir o seu regresso ao Reino. 
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.147 

 
 
 
167 1812 03 22, Dili 

PROVISÃO (cópia) do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, capitão de Mar e 
Guerra, Vitorino Freire da Cunha Gusmão a determinar várias providências para desenvolvimento do 
comércio em Timor e Solor.  
 
2 fls.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.148 

 
 
 
168 1812 07 28, Dili 

OFÍCIO do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, Vitorino Freire da Cunha Gusmão 
para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde das Galveias, [D. João de Almeida Melo e 
Castro], sobre o estado geral das ilhas e providências necessárias à sua conservação.  
 
4 fls.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.149 

 
 
 
169 1812 01 01 [CA ], Timor 

APONTAMENTO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, Vitorino Freire da Cunha 
Gusmão] sobre o regulamento da navegação dos navios neutros em tempo de guerra de 1778, Julho, 
26.  
 
1+2 fls. Tem anexo apontamentos sobre legislação francesa relativa às condições de confisco de 
navios e carga em tempo de guerra.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.150 

 
170 1813 01 12, Macau 

OFÍCIO do governador nomeado para as ilhas de Timor e Solor, José Pinto Alcoforado de Azevedo e 
Sousa para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde das Galveias, [D. João de Almeida 
Melo e Castro], a agradecer a nomeação para governador das ilhas de Timor e Solor e a pedir o 
pagamento em dobro dos soldos da sua patente.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.151 

 
 
 
171 1813 10 02, Timor 

TERMO (cópia) feito pelo oficial maior da secretaria do governo de Timor, Raimundo Nonato das 
determinações referentes ao pagamento de fintas reais pelo coronel e rei de Joanilo, D. Vicente de 
Jesus, e todos os seus "datos e tomugões" e ancoragem das embarcações.  
 
2 fls. 
AHU_CU_083,Cx.4,D.152 
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172 1813 12 23, Macau 
OFÍCIO do governador nomeado para as ilhas de Timor e Solor, José Pinto Alcoforado de Azevedo e 
Sousa] para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde das Galveias, [D. João de Almeida 
Melo e Castro], sobre o pagamento de soldo da nova patentes.  
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.153 

 
 
 
173 1813 12 23, Macau 

OFÍCIO do [governador nomeado para as ilhas de Timor e Solor], José Pinto Alcoforado de Azevedo 
e Sousa para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde das Galveias, [D. João de 
Almeida Melo e Castro], sobre a necessidade do envio de físico para inoculação da vacina das 
bexigas em Timor.  
 
1+2 fls. Ha 2ª via. Tem anexo cópia de correspondência com Goa e lembrete.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.154 

 
 
 
174 1813 12 23, Macau 

OFÍCIO do [governador nomeado para as ilhas de Timor e Solor, José Pinto Alcoforado de Azevedo e 
Sousa] para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde das Galveias, [D. João de Almeida 
Melo e Castro], sobre a necessidade de peças de artilharia para a guarnição de Timor.  
 
1+1 fls. Ha 2ª via. Tem anexo lembrete.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.155 

 
 
 
175 1814 03 21, Lisboa 

PASSAPORTE do  secretário de estado da Marinha, Estrangeiros e Guerra, D. Miguel Pereira Forjaz 
Coutinho para a viagem da galera "Amazona" à ilha de Sumatra e regresso a Lisboa, sendo mestre 
Luís José da Silva e senhorio Joaquim Leocádio da Costa  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.156 

 
 
 
176 1814 10 15, Macau 

OFÍCIO do [governador nomeado para as ilhas de Timor e Solor], José Pinto Alcoforado de Azevedo 
e Sousa para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], António de Araújo de Azevedo a pedir a 
expedição de ordens ao governo de Goa para pagamento dos soldos da sua patente.  
 
1+1 fls. Ha 2ª via. tem anexo cópia do ofício do anterior secretário de estado, conde das Galveias.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.157 

 
 
 
177 1814 10 15, Macau 

OFÍCIO do [governador nomeado para as ilhas de Timor e Solor], José Pinto Alcoforado de Azevedo 
e Sousa para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], António de Araújo de Azevedo sobre a 
sua partida para Timor.  
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.158 
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178 1815 01 03, Timor 

CARTA para  o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], António de Araújo de Azevedo a 
apresentar queixa contra o governador Vitorino Freire da Cunha Gusmão pelo seu comportamento 
para com o tesoureiro da Fazenda Real, tenente coronel Raimundo José Cardoso.  
 
4 fls.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.159 
 

 
 
 
179 1815 01 27, Macau 

OFÍCIO do [governador das ilhas de Timor e Solor], José Pinto Alcoforado de Azevedo e Sousa para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], António de Araújo de Azevedo sobre o pagamento 
dos seus soldos. 
 
AHU_CU_083,Cx.4,D.160 

 
 
 
180 1815 01 28, Macau 

OFÍCIO do [governador das ilhas de Timor e Solor], José Pinto Alcoforado de Azevedo e Sousa para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], António de Araújo de Azevedo sobre a ida de artífices 
chineses para Timor.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.161 

 
 
 
181 1815 09 15, Timor 

REPRESENTAÇÃO dos reis dos reinos da ilha de Timor ao [príncipe regente, D. João] a pedir para 
que Vitorino Freire da Cunha Gusmão não retorne como governador das ilhas de Timor e Solor.  
 
2 fls. 
AHU_CU_083,Cx.4,D.162 

 
 
 
182 1815 11 18, Dili 

OFÍCIO do [governador das ilhas de Timor e Solor], José Pinto Alcoforado de Azevedo e Sousa para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], António de Araújo de Azevedo sobre o estado e 
carências das ilhas e providências necessárias.  
 
3 fls.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.163 

 
 
 
183  1815 11 18, Dili 

OFÍCIO do [governador das ilhas de Timor e Solor], José Pinto Alcoforado de Azevedo e Sousa para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], António de Araújo de Azevedo a enviar carta do 
brigadeiro D. Gregório Rodrigues Pereira em nome dos coronéis e reis da ilha de Timor, para serem 
presentes três cartas ao rei.  
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1+1 fls.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.164 

 
 
 
184 1815 [CA ], Macau 

OFÍCIO do [governador das ilhas de Timor e Solor], José Pinto Alcoforado de Azevedo e Sousa para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], António de Araújo de Azevedo a enviar felicitações 
pela nomeação para o ministério.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.165 

 
 
 
185 1816 06 10, Dili 

OFÍCIO do [governador das ilhas de Timor e Solor], José Pinto Alcoforado de Azevedo e Sousa para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde da Barca, António de Araújo Azevedo sobre a 
exploração de minas de ouro em Timor.  
 
2 fls. 
AHU_CU_083,Cx.4,D.166 

 
 
 
186 1816 06 10, Dili 

OFÍCIO do [governador das ilhas de Timor e Solor], José Pinto Alcoforado de Azevedo e Sousa para 
o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde da Barca, António de Araújo Azevedo sobre a 
cultura da mandioca.  
 
2 fls.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.167 

 
 
 
187 1816 06 13, ilha de Timor e Solor 

REPRESENTAÇÃO de vários coronéis e reis das ilhas de Timor ao rei, [D. João VI] a elogiar a acção 
do governador e capitão-geral José Pinto Alcoforado de Azevedo e Sousa e a solicitarem a 
prorrogação do seu mandato no governo da ilha. 
 
4 fls. Há 2ª via. 
AHU_CU_083,Cx.6,D.269 

 
 
 
188 1816 09 30 - 1816 11 19, Timor 

DIÁRIO do [oficial-maior da secretaria do governo das ilhas de Timor e Solor], António Francisco 
Alves, sobre a viagem de Dili para Batugadé. Conversações de apaziguamento entre os reinos. 
Juramento de obediência e fidelidade. Conserto do presídio de Batugadé. Cobrança de fintas reais. 
Oposição dos chineses ao estabelecimento de alfândegas no porto de Atapupo.  
 
17 fls.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.168  

 
 
 
189 1816 [POS] 
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OFÍCIO (cópia) do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], José Pinto Alcoforado de 
Azevedo e Sousa para o vice-rei do estado da Índia, conde do Rio Pardo, D. Diogo de Sousa sobre o 
estado de decadência de Timor e Solor, índole dos naturais e rivalidades entre reinos.  
 
5 fls.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.169 

 
 
 
190 1817 05 28, Ocusse 

REPRESENTAÇÃO de vários reis e correios das ilhas de Timor ao rei, [D. João VI] a felicita-lo união 
da coroa de Portugal e do Brasil. Solicita a agregação da colónia a Macau, sob o governo do 
conselheiro Miguel de Arriaga Brum da Silveira. 
 
2 fls. Há 2ª via. 
AHU_CU_083,Cx.6,D.270 

 
 
 
191 1817 05 28, Ocusse 

REPRESENTAÇÃO de vários reis e correios das ilhas de Timor ao rei, [D. João VI] a solicitar a 
conservação do governador e capitão-geral José Pinto Alcoforado de Azevedo e Sousa no cargo para 
poder concluir o seu trabalho em benefício da colónia. 
 
2 fls. Há 2ª via. 
AHU_CU_083,Cx.6,D.271 

 
 
 
192 1817 06 10, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], José Pinto Alcoforado de 
Azevedo e Sousa para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde da Barca, António de 
Araújo Azevedo sobre a ineficácia do anterior governador, Vitorino Freire da Cunha Gusmão no 
estabelecimento de alfândega no porto de Atapupo contra oposição dos chineses estabelecidos no 
Cupão. Pedido do rei de Veale para fazer a paz com os reis de Suay e Tafacay. Conserto do presídio 
de Batugadé.  
 
3 fls.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.170 

 
 
 
193 1817 06 10, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], José Pinto Alcoforado de 
Azevedo e Sousa para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde da Barca, António de 
Araújo Azevedo2 sobre a aplicação dos seus soldos no conserto do presídio de Batugadé e no 
sustento das companhias que ali deixou para assegurarem o estabelecimento da alfândega em 
Atapupo e em dádivas aos reis da província.  
 
1+1 fls. Anexo um atestado comprovativo da aplicação dos soldos do governador.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.171 

 
 
 
194 1817 06 10, Dili 

                                            
2 António de Araújo de Azevedo faleceu em 1817 sendo nomeado para a Secretaria de Estado D. Marcos de 
Noronha e Brito, conde dos Arcos, em 1817, Junho, 23. 
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OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], José Pinto Alcoforado de 
Azevedo e Sousa para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde da Barca, António de 
Araújo Azevedo sobre a oposição dos reis de Cová, Veate e Cutubaba ao estabelecimento de 
alfândegas no porto de Atapupo. Ataque ao presídio de Batugadé. Socorro dos reis de Ocusse e 
Ambeno. Apaziguamento entre os reis. Envio do oficial-maior da secretaria do governo, António 
Francisco Alves, ao presídio de Batugadé para o consertar e guarnecer.  
 
7 fls.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.172 

 
 
 
195 1817 06 10, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], José Pinto Alcoforado de 
Azevedo e Sousa para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde da Barca, António de 
Araújo Azevedo sobre o restabelecimento do presídio de Batugadé e juramento de obediência dos 
reinos vizinhos.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.173 

 
 
 
196 1817 06 10, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], José Pinto Alcoforado de 
Azevedo e Sousa para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde da Barca, António de 
Araújo Azevedo. sobre os serviços e merecimentos dos oficiais que se distinguiram na restauração do 
presídio de Batugadé e na conservação de Timor por ocasião das traições dos reinos vizinhos.  
 
2+3 fls. Anexa a relação dos oficiais e mercês propostas.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.174 

 
 
 
197 1817 06 10, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], José Pinto Alcoforado de 
Azevedo e Sousa para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde da Barca, António de 
Araújo Azevedo sobre a reivindicação de José Hornay da jurisdição sobre Solor; promoção de José 
Hornay e de seu primo D. Domingos da Cruz para os postos de tenente-general e brigadeiro e envio 
da carta patente de tenente-general de José Hornay para confirmação.  
 
2+1 fls. Anexa carta patente. 
AHU_CU_083,Cx.4,D.175 

 
 
 
198 1817 06 10, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], José Pinto Alcoforado de 
Azevedo e Sousa para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde da Barca, António de 
Araújo Azevedo sobre o procedimento do governador de Cupão, Mines Azart, para com o 
comandante do presídio de Batugadé, obrigando-o a retirar-se num barco inglês por ocasião do 
ataque ao presídio.  
 
2 fls.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.176 
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199 1817 06 10, Dili 
OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], José Pinto Alcoforado de 
Azevedo e Sousa para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde da Barca, António de 
Araújo Azevedo a enviar cópia das portarias de nomeação de D. Gregório Rodrigues Pereira para o 
posto de Marechal de Campo e de D. Teles António do Amaral para o posto de brigadeiro.  
 
1+2 fls. Anexa cópia das portarias.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.177 

 
 
 
200 1817 06 12, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], José Pinto Alcoforado de 
Azevedo e Sousa para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde da Barca, António de 
Araújo Azevedo a enviar felicitações pela aclamação de D. João VI.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.178 

 
 
 
201 1817 12 23, [Macau] 

TERMO feito pelo escrivão da Câmara e Fazenda de Macau, Carlos José Pereira sobre o envio de 
cinquenta barris de pólvora para Timor.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.179 
 
 
 

202 [1817] 
REPRESENTAÇÃO dos coronéis provinciais de Belos ao rei [D. João VI] a solicitar mais estreita 
ligação com a cidade de Macau, e a elogiar a acção do conselheiro Miguel de Arriaga Brum da 
Silveira pelas providências que tem dado a Timor. Pedem a continuação no cargo do actual 
governador José Pinto Alcoforado de Azevedo e Sousa. 
 
3 fls. Há 2ª via 
AHU_CU_083,Cx.6,D.272 
 
 
 

203 1817 [POS] 
OFÍCIOS (cópias) do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, José Pinto Alcoforado 
de Azevedo e Sousa] para [secretário de estado da Marinha e Ultramar, conde dos Arcos, D. Marcos 
de Noronha e Brito], sobre a promoção de José Hornay e Domingos da Cruz aos postos de tenente-
coronel e de brigadeiro, e concessão da condecoração com a Ordem de Cristo. Queixas e 
descontentamento da população das ilhas de Timor e Solor contra o anterior governador Vitorino 
Freire da Cunha Gusmão. Falecimento do governador do Bispado, frei José da Anunciação. 
Condições de obediência e fidelidade do reino de Mauber da província de Belos à coroa de Portugal.  
 
2 fls. Documento incompleto.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.180 

 
 
 
204 1818 07 01, Rio de Janeiro 

DECRETO do rei, D. João VI da nomeação do 1º tenente da Marinha de Goa, Manuel Joaquim de 
Matos Gois, para governador das ilhas de Timor e Solor por três anos. 
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1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.4,D.181 

 
 
 
205 1819 11 06, Macau 

ORDEM (cópia) do ouvidor de Macau, conselheiro Miguel de Arriaga Brum da Silveira para o 
deputado do governo de Timor, tenente-coronel Raimundo José Cardoso Coutinho para fornecer 
informações sobre os ofícios 1 a 7 (1819, Janeiro a 1819, Novembro) relativos a: 

1: Trabalhos de mineração seguindo os estatutos da Companhia de Cuibá, e cultura da 
cana-de-açucar, algodão e café; 
2: Relações políticas e comerciais com os régulos vizinhos; 
3: Tráfico de aguardente de cana; envio de agentes para restabelecimento do comércio 
com o Sião; pesquisa de cauris; 
4: Estado da administração do Cupão; 
5: Estabelecimento de entreposto comercial em Dili; 
6: Preços e condições de extracção e comercialização dos produtos naturais e a cultivar 
nas ilhas; 
7: Envio de trabalhadores chineses para Timor.  

 
18 fls.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.182 

 
 
 
206 1819 12 09, Goa 

OFÍCIO do [capitão-tenente da Marinha de Goa e governador e capitão-geral nomeado para as ilhas 
de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos Gois para o [secretário de estado da Marinha e 
Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito] a pedir protecção aos requerimentos que 
envia em anexo nos quais solicita o pagamento de soldos e a graduação de capitão de fragata.  
 
1+6 fls. Tem anexo dois requerimentos e documentos comprovativos.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.183 

 
 
 
207 1819 12 15, [Rio de Janeiro] 

OFÍCIO do [secretário de estado dos Negócios do Reino, Justiça, e interinamente dos Estrangeiros], 
Tomás António de Vilanova Portugal para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos 
Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito] a enviar os extractos dos ofícios do secretário de estado dos 
Negócios Estrangeiros, conde de Palmela, D. Pedro de Sousa Holstein, e do ministro plenipotenciário 
em Bruxelas, Francisco José Maria de Brito, vindos no paquete "Diana" e relativos às possessões 
portuguesas na Ásia, para receber as reais ordens e as comunicar para conhecimento dos sobreditos 
ministros.  
 
1+5 fls. Tem anexo extracto de três ofícios relativos à agressão holandesa em Timor e Solor e troca 
de possessões na Ásia.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.184 

 
 
 
208 1820 01 04, Rio de Janeiro 

OFÍCIO (cópia) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], conde dos Arcos, [D. Marcos de 
Noronha e Brito], para o [ouvidor geral de Macau, conselheiro], Miguel de Arriaga Brum da Silveira 
sobre o estado de decadência de Timor e Solor. Recomendações régias ao vice-rei do estado da 
Índia sobre a segurança interna e relações comerciais de Timor. Carta régia ao Leal Senado de 
Macau para cooperar no melhoramento de Timor. Ofício ao governador de Macau José Pinto 
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Alcoforado, e ao Leal Senado de Macau para cumprimento das ordens expedidas de Goa. 
Conhecimento à Secretaria de Estado do cumprimento das ordens, evolução dos negócios de Timor 
e quaisquer disposições relativas aos estabelecimentos holandeses.  
 
2+1 fls. Tem anexo cópia da carta régia de D. João VI aos juizes, vereadores e procurador do Leal 
Senado de Macau  
AHU_CU_083,Cx.5,D.185 

 
 
 
209 1820 07 29, Macau 

OFÍCIO do [capitão-tenente da Marinha de Goa e governador e capitão-geral nomeado para as ilhas 
de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos Gois para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, 
conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito] sobre a chegada a Macau no navio "1º Rei" do 
Reino Unido. Chegada a Macau no navio das vias saído de Goa com 7 oficiais e 52 degredados para 
servirem no batalhão a formar em Timor. Pedido de protecção aos seus requerimentos em que 
solicita o pagamento do soldo da sua patente e a graduação em capitão de fragata.  
 
1+1 fls. Tem anexo lembrete  
AHU_CU_083,Cx.5,D.186 

 
 
 
210 1820 12 14, Pangim 

BANDO (cópia) do vice-rei e capitão-general do estado da Índia, conde do Rio Pardo, [D. Diogo de 
Sousa] a conceder vantagens aos voluntários para Timor por 8 anos.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.187 

 
 
 
211 1821 05 16, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos Gois 
para o secretário de estado da Marinha e Ultramar3, conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito] 
a renovar o pedido de protecção aos seus requerimentos em que pede pagamento do soldo da sua 
patente e graduação em capitão de fragata.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.188 

 
 
 
212 1821 05 20, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos Gois 
para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, conde dos Arcos, [D. Marcos de Noronha e Brito] 
a enviar raridades, produções e manufacturas de Timor.  
 
1 fl. 
AHU_CU_083,Cx.5,D.189 

 
 
 
213 1822 04 08, Dili 

MAPA do comandante do Batalhão Defensor de Timor, major José Pereira de Azevedo das praças 
que marcham para a expedição de Batugadé.  

                                            
3 É secretário de estado da Marinha e Ultramar, Joaquim José Monteiro Torres, desde 1821, Janeiro, 26. 
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1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.190 
 
 
 

214 1823 05 08, Dili 
OFÍCIO (cópia) do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos 
Gois para a Junta Provisional do Governo da Índia sobre a aprovação da proposta pelo comandante 
do Batalhão Defensor de Timor, major, José Pereira de Azevedo, de estabelecimento de uma 
irmandade com a invocação de Nossa Senhora da Conceição para concorrer aos funerais dos 
soldados e suas mulheres.  
 
1 fl. No mesmo documento segue cópia da portaria do governador e capitão-geral do estado da Índia, 
D. Manuel da Câmara, a aprovar o estabelecimento da Irmandade de Nossa Senhora da Conceição. 
AHU_CU_083,Cx.5,D.191 

 
 
 
215 1823 05 16, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos Gois 
para secretário de estado da Marinha e Ultramar, Manuel Inácio da Costa Quintal a enviar 
encomendas ao cuidado do Leal Senado de Macau, em cumprimento das ordens do ex-vice-rei do 
estado da Índia, conde do Rio Pardo, D. Diogo de Sousa.  
 
1+6 fls. Tem anexo relação e descrição das encomendas e recibo. 
AHU_CU_083,Cx.5,D.192  

 
 
 
216 1823 05 16, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos Gois 
para secretário de estado da Marinha e Ultramar, Manuel Inácio da Costa Quintal a enviar as cópias 
(letra A) da Ordem da Junta Provincial do Governo da Índia a mandar convocar as autoridades e 
população de Timor para o juramento à Constituição portuguesa, (letra B) do termo sobre o juramento 
prestado à constituição pelas autoridades e mais pessoas de Timor.  
 
1+2 fls. Tem anexo cópias letras A e B  
AHU_CU_083,Cx.5,D.193 
 
 

 
217 1824 04 06, Lisboa 

DECRETO do rei, D. João VI para o Conselho Ultramarino a ordenar a promoção do capitão de 
fragata graduado da Marinha de Goa e governador geral das ilhas de Timor e Solor, Manuel Joaquim 
de Matos e Gois, ao posto de tenente-coronel de Infantaria.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.194 

 
 
 
218 1825 06 10, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos Gois 
para o secretário de estado da Marinha e Ultramar4, marquês de Viana, [D. João Manuel de Meneses] 
a enviar requerimento em que pede nomeação para o governo de Damão.  

                                            
4 Secretário de estado da Marinha e Ultramar, Joaquim José Monteiro Torres, de 1821-01-14 a 1826-08-01. 
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1+1 fls. Tem anexo requerimento. Há 2ª via de 1825, Junho, 22.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.195 

 
 
 
219 1825 06 10, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos Gois 
para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, marquês de Viana, [D. João Manuel de Meneses] 
a enviar o requerimento do tenente-coronel, ajudante de ordens, Raimundo José Cardoso Coutinho, 
em que pede provimento no governo de Timor e Solor.  
 
1+1 fls. Tem anexo requerimento.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.196 
 

 
220 1825 06 22, Dili 

CARTA do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos Gois 
ao rei [D. João VI] sobre as comemorações efectuadas pelo regresso de D. João VI ao trono de 
Portugal.  
 
1+1 fls. Ha 2ª via. Tem anexo lembrete  
AHU_CU_083,Cx.5,D.197 
 

 
 
221 1825 06 22, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos Gois 
para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, marquês de Viana, [D. João Manuel de Meneses] 
a enviar o requerimento do tenente-coronel, ajudante de ordens, Raimundo José Cardoso Coutinho, 
em que pede provimento no governo de Timor e Solor.  
 
1+3 fls. Ha 2ª via. Tem anexo lembrete. 
 
 

ANEXO 1:  
1827, Abril, 9, [Lisboa]  
OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, António Manuel de Noronha] 
ao [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos Gois 
com a resposta aos ofícios relativos às encomendas ordenadas pelo vice-rei do estado da 
Índia, conde do Rio Pardo; e aos requerimentos seus e do tenente-coronel Raimundo José 
Cardoso Coutinho.  

 
AHU_CU_083,Cx.5,D.198 

 
 
 
222 1825 08 04, [Lisboa] 

OFÍCIO do secretário de estado dos Negócios do Reino, José Joaquim de Almeida e Araújo Correia 
de Lacerda para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Joaquim José Monteiro Torres sobre 
a indagação junto da Universidade de Coimbra de sujeito com conhecimentos de História Natural 
para exploração das minas e mais produtos da ilha de Timor.  
 
1+2 fls. Tem anexo ofício de 1825, Agosto, 17 a enviar cópia do ofício do prelado da Universidade de 
Coimbra em que propõe o bacharel Guilherme José António Dias Pegado, natural de Macau.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.199 
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223 1826 05 28, Timor 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos Gois 
para o secretário de estado da Marinha e Ultramar5, conde de Subserra, [Manuel Inácio Pamplona 
Corte Real] a agradecer a promoção a tenente-coronel de Infantaria e a conservação no cargo de 
governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.200  

 
 
 
 
 
224 1826 05 28, Timor 

OFÍCIO do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, Manuel Joaquim de Matos Gois 
para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, conde de Subserra, [Manuel Inácio Pamplona 
Corte Real] a enviar requerimento em que pede provimento no posto de coronel de Infantaria.  
 
1+4 fls. Tem anexo requerimento e documentos comprovativos.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.201 
 

 
 
225 1826 06 10, Timor 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos Gois 
para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, conde de Subserra, [Manuel Inácio Pamplona 
Corte Real] a enviar amostras das produções naturais da ilha de Timor e sobre o pagamento de fintas 
reais pelos reis de Timor.  
 
2+2 fls. Tem anexo relação e descrição das amostras das produções naturais da ilha de Timor  
AHU_CU_083,Cx.5,D.202 
 
 
 

226 1826 06 10, Timor 
OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos Gois 
para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, conde de Subserra, [Manuel Inácio Pamplona 
Corte Real] a enviar cópia do plano apresentado ao vice-rei do estado da Índia, D. Manuel da 
Câmara, e ao governador e capitão-geral de Macau, Joaquim Mourão Garcês Palha em que propõe 
providências para benefício de Timor.  
 
1+2 fls. Tem anexo cópia do ofício  
AHU_CU_083,Cx.5,D.203 

 
 
 
227 1826 06 10, Timor 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor[, Manuel Joaquim de Matos Gois 
para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, conde de Subserra, [Manuel Inácio Pamplona 
Corte Real] a envio documentos relativos à obediência e pagamento de fintas pelos régulos de Timor.  
 
1+8 fls. Tem anexo documentos comprovativos. 
AHU_CU_083,Cx.5,D.204 
 

                                            
5 Secretário de estado da Marinha e Ultramar de 1825, Janeiro, 14 a 1826, Agosto, 1 é Joaquim José 
Monteiro Torres. 
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228 1826 06 10, Timor 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos Gois 
para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, conde de Subserra, [Manuel Inácio Pamplona 
Corte Real] a enviar uma descrição da índole dos povos de Timor.  
 
1+5 fls. Tem anexo "Descrição de Timor"  
AHU_CU_083,Cx.5,D.205 

 
 
 
229 1826 06 11, Timor 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos Gois 
para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, conde de Subserra, [Manuel Inácio Pamplona 
Corte Real] a enviar requerimento do ouvidor e juiz da Alfândega de Timor e Solor, Baltasar 
Mascarenhas, em que pede a mercê do Hábito de Cristo.  
 
1+2 fls. Tem anexo ofício e requerimento  
AHU_CU_083,Cx.5,D.206 

 
 
230 1826 10 27, Lisboa 

OFÍCIO do [secretário de estado dos Negócios do Reino], Francisco Manuel Trigoso de Aragão 
Morato, para o [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Inácio da Costa Quintela a enviar a 
informação do intendente geral das Minas e Metais do Reino, Luís Guilherme Eschwege, sobre o 
exame aos produtos naturais da ilha de Timor.  
 
1+3 fls. Tem anexo duas cartas do intendente geral das Minas e Metais do Reino, barão de 
Eschwege; Luís Guilherme Eschwege, e relação das amostras remetidas ao mesmo Intendente.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.207 

 
 
231 1827 05 09 [ANT], Timor 

REQUERIMENTO do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, tenente-coronel, Manuel 
Joaquim de Matos Gois ao rei6 [D. João VI] a pedir a mercê da comenda honorífica de São Bento de 
Avis.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.208  
 

 
232 1827 05 10, Lisboa 

OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], António Manuel de Noronha para o 
governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, Manuel Joaquim de Matos Gois a acusar a 
recepção dos ofícios n.º 1 a 7 de 10, 11 e 28 de Junho de 1826.  
 
1+1 fls. Tem anexo relação dos ofícios do mesmo governador, entradas na Secretaria de Estado em 
1827, Maio, 9.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.209 

 
 
233 1827 05 11, Lisboa 

OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], António Manuel de Noronha para o 
governador e capitão-geral de Macau, Joaquim Mourão Garcês Palha a enviar ofício para o 
governador das ilhas de Timor e Solor, Manuel Joaquim de Matos Gois. 

                                            
6 Regência da infanta D. Isabel Maria de 1826, Março, 6 a 1828, Maio, 3. 
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1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.210 

 
 
234 1827 05 12, Timor 

CARTA do adjunto da administração da Fazenda Pública das ilhas de Timor e Solor ao rei [D. João 
VI] a enviar os extractos do balanço da receita e despesa do Cofre da Tesouraria e do Mantimento da 
Feitoria das ilhas de Timor e Solor de 1826.  
 
1+5 fls. Tem anexo os referidos extractos.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.211 
 

235 1827 06 18 [ANT], [Lisboa] 
REQUERIMENTO de José Jorge de Meneses à infanta regente [D. Isabel Maria] a pedir a 
confirmação da patente de sargento-mor de Dili, em que foi nomeado e confirmado pelo vice-rei do 
estado da Índia.  
 
1 fl. Como procurador José Caetano Temudo.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.212 

 
 
 
236 1827 08 18, Lisboa 

CONSULTA da Junta da Administração do Tabaco à infanta regente [D. Isabel Maria] sobre o 
resultado das experiências feitas com o tabaco das ilhas de Solor e Timor. 
 
1+3 fls. Tem anexo informação, auto de exame e declaração do conservador geral e mestre da 
Fábrica do Tabaco e Rapé de Lisboa, sobre as experiências feitas com tabaco de Solor e Timor.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.213 

 
 
 
237 1827 10 05, Lisboa 

CARTA do [governador e capitão-geral nomeado para as ilhas de Timor e Solor], D. Miguel da 
Silveira Lorena à infanta regente [D. Isabel Maria] sobre as providências para a exploração das 
riquezas naturais das ilhas de Timor e Solor. 
 
6 fls.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.214 

 
 
 
238 1827 11 21, Lisboa 

AVISO do [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Carlos Honório de Gouveia Durão para o 
[presidente do Conselho Ultramarino], conde do Rio Pardo, [D. Diogo de Sousa] a ordenar consulta 
sobre o requerimento de José Pereira de Azevedo em que pede a confirmação do posto de tenente-
coronel de Infantaria em que foi provido pelo governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, 
Manuel Joaquim de Matos Gois.  
 
1+10 fls.  

 
 

ANEXO 1:  
1827, Dezembro, 19, Lisboa  
CONSULTA do Conselho Ultramarino à infanta regente [D. Isabel Maria] sobre o pedido de 
confirmação da patente de tenente-coronel de Infantaria passada a José Pereira de Azevedo 
pelo governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, Manuel Joaquim de Matos Gois.  
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Tem anexo minuta de consulta, carta patente e requerimento (cópia). 

 
AHU_CU_083,Cx.5,D.215  

 
 
 
239 1828 01 01, Dili 

BALANÇO feito pelo escrivão da Fazenda Real das ilhas de Timor e Solor, Manuel Joaquim Pereira 
de receita e despesa do Cofre da Tesouraria e do Mantimento da Feitoria das ilhas de Timor e Solor 
de 1827. 
 
3 fls.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.216 

 
 
 
240 1828 04 17 [INF], [Lisboa] 

OFÍCIO (minuta) do [secretário de estado da Marinha e Ultramar, José António de Oliveira Leite de 
Barros], para o [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos 
Gois em resposta aos ofícios n.º 1 a 7 de 10, 11 e 28 de Junho de 1826  
 
2+1 fls. Tem anexo cópia do §2º do Ofício  
AHU_CU_083,Cx.5,D.217 
 

 
 
241 1829 01 02, Dili 

BALANÇO feito pelo escrivão da Fazenda Real das ilhas de Timor e Solor, Manuel Joaquim Pereira 
de receita e despesa do cofre da Tesouraria e do Mantimento da Feitoria das ilhas de Timor e Solor 
de 1828. 
 
3 fls.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.218 

 
 
 
242 1829 03 18, Queluz 

DECRETO do rei, D. Miguel de provimento do sargento-mor de artilharia com exercício de 
comandante da praça de Aguada em Goa, Joaquim José de Almeida Salema, no governo das ilhas 
de Timor e Solor.  
 
1+16 fls. Tem anexo bilhete do Conselho Ultramarino, requerimento e documentos comprovativos de 
Joaquim José de Almeida Salema. 
AHU_CU_083,Cx.5,D.219 

 
 
 
243 1829 05 04, Dili 

CARTA do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos Gois 
ao rei [D. Miguel] a acusar a recepção de seis ofícios da Secretaria de Estado da Marinha e Ultramar.  
 
1 fl. 
AHU_CU_083,Cx.5,D.220 

 
 
 
244 1829 05 04, Dili 
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CARTA do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos Gois 
ao rei [D. Miguel] sobre as cerimónias efectuadas por ocasião da morte do rei D. João VI. 
 
1 fl. 
AHU_CU_083,Cx.5,D.221 

 
 
245 1829 05 04, Dili 

CARTA do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos Gois 
ao rei [D. Miguel] a enviar o auto de juramento da Carta Constitucional. 
 
1+1 fls. Tem anexo o auto.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.222 
 

 
 
246 1829 05 05, Dili 

CARTA do adjunto da administração da Fazenda Real das ilhas Timor e Solor ao rei [D. Miguel] a 
acusar a recepção de cinco provisões de Março de 1827 relativas: 1 - Aprovação da despesa feita 
com o capitão-mor Joaquim Pereira de Azevedo para fazer a paz entre os reinos de Alas, Manufai e 
Ramiam; 2 - Aprovação da nomeação de escriturário; 3 - Concessão de 400 pardaos de ordenado ao 
escrivão da Fazenda Pública; 4 - Envio do balanço da receita e despesa da fazenda Pública; 5 - 
Execução de ordens.  
 
2 fls.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.223 

 
 
 
247 1829 05 05, Dili 

CARTA do adjunto da administração da Fazenda Real das ilhas Timor e Solor ao rei [D. Miguel] a 
enviar para aprovação a provisão de nomeação do escrivão, Manuel Joaquim Pereira, por 
falecimento de José Inácio da Silva Freire.  
 
1+1 fls. Tem anexo provisão de 1828, Maio, 10.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.224 

 
 
 
248 1829 05 05, Dili 

CARTA do adjunto da administração da Fazenda Real das ilhas Timor e Solor ao rei [D. Miguel] a 
enviar para confirmação a provisão de nomeação do tesoureiro do Cofre do Dinheiro a Giro, António 
Vitorio Doutel, por desistência de Manuel Vicente Fernandes.  
 
1+2 fls. Tem anexo a provisão  
AHU_CU_083,Cx.5,D.225 

 
 
 
249 1829 05 05, Dili 

CARTA do adjunto da administração da Fazenda Real das ilhas Timor e Solor ao rei [D. Miguel] a 
enviar para confirmação a provisão de nomeação do tesoureiro interino da Fazenda Real, José 
António da Silva, por desistência de Manuel Vicente Fernandes  
 
1+2 fls. Tem anexo a provisão  
AHU_CU_083,Cx.5,D.226 
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250 1829 05 05, Dili 

CARTA do  adjunto da Administração da Fazenda Real das ilhas Timor e Solor ao rei [D. Miguel] a 
acusar a recepção de duas provisões de Abril de 1828. Relativas à ordem de envio regular dos 
extractos de receita e despesa e à execução de ordens.  
 
2 fls.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.227 

 
 
 
251 1829 05 06, Dili 

CARTA do  [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos Gois 
ao rei [D. Miguel] a enviar tambaque por via do ouvidor-geral de Macau, faz considerações sobre o 
seu preço e extracção e sobre a cultura da cana para aguardente.  
 
2 fls. 
AHU_CU_083,Cx.5,D.228 

 
 
 
252 1830 04 06, Dili 

DECRETO do rei D. Miguel de nomeação do tenente de Infantaria do estado da Índia, D. Miguel da 
Silveira e Lorena, em governador das ilhas de Timor e Solor, dando por acabado o governo das 
mesmas ilhas a Joaquim José de Almeida Salema, nomeado por decreto de 18 de Março de 1829.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.229 

 
 
 
253 1830 04 21, Lisboa 

REQUERIMENTO do governador nomeado para as ilhas de Timor e Solor, D. Miguel da Silveira e 
Lorena ao rei [D. Miguel] a pedir o abono de comedorias e demais vencimentos como oficial do 
estado da Índia, além da ajuda de custo como governador. 
 
1+2 fls. Tem anexo outro requerimento e lembrete  
AHU_CU_083,Cx.5,D.230 

 
 
 
254 1830 05 15, Dili 

CARTA do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos e Gois 
ao rei [D. Miguel] a acusar a recepção de correspondência da Secretaria de Estado da Marinha e 
Ultramar.  
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.231 

 
 
 
255 1830 05 15, Dili 

CARTA do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos e Gois 
ao rei [D. Miguel] a enviar congratulações pela chegada do rei a Lisboa. 
 
1 fl. Ha 2ª via.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.232 

 



CATÁLOGO DE DOCUMENTOS MANUSCRITOS AVULSOS REFERENTES A TIMOR 

 EXISTENTES NO ARQUIVO HISTÓRICO ULTRAMARINO 

AHU_CU_083 

 

PÁG. - 66 / 69 
 

 
 
256 1830 05 15, Dili 

CARTA do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos e Gois 
ao rei [D. Miguel] a agradecer a mercê da comenda e da nomeação em governador de Macau.  
 
 
1 fl. Ha 2ª via. Anexo um sobrescrito. 
AHU_CU_083,Cx.5,D.233 

 
 
 
257 1830 05 15, Dili 

CARTA do  [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos e Gois 
ao rei [D. Miguel] sobre a impossibilidade de estimular o cultivo do tabaco devido ao não envio dos 
chineses agrícolas pedidos ao governador e capitão-general do estado da Índia e ao governador e 
capitão-geral de Macau. Envio de amostras de tabaco, tambaque e óleo da terra por via do ouvidor-
geral de Macau. Convenção a favor dos régulos possuidores das terras onde se encontravam 
minerais para se ajustar a sua exploração.  
 
2+1 fls. Ha 2ª via. Tem anexo "Descrição do óleo da Terra da ilha de Timor". 
AHU_CU_083,Cx.5,D.234 

 
 
 
258 1830 05 15, Dili 

CARTA do  [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos e Gois 
ao rei [D. Miguel] a justificar a demora na sua partida por não ter chegado o seu sucessor.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.235 

 
 
 
259 1830 05 25, Lisboa 

OFÍCIO do [secretário de estado dos Negócios da Guerra], conde de São Lourenço, [António José 
Melo da Silva César e Meneses] para o [ministro assistente ao despacho], duque do Cadaval, [D. 
Nuno Caetano Alvares Pereira de Melo] a pedir informação sobre a viagem do governador nomeado 
para as ilhas de Timor e Solor, D. Miguel da Silveira Lorena.  
 
1+1 fl. Tem anexo ofício (minuta) da resposta a informar o embarque de D. Miguel da Silveira Lorena 
na nau de viagem "São João Magnânimo".  
AHU_CU_083,Cx.5,D.236 

 
 
 
260 1830 06 28, Dili 

CARTA do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos e Gois 
ao rei [D. Miguel] a enviar segundas vias da correspondência pelo brigue "Temerário".  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.237 
 
 

 
261 1830 07 26 [ANT], Lisboa 
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REQUERIMENTO de D. Luis da Silveira e Lorena ao rei [D. Miguel] a solicitar ordem para 
adiantamento de três quartéis do estilo a seu irmão, o governador nomeado para as ilhas de Timor e 
Solor, D. Miguel da Silveira e Lorena.  
 
1+1 fl. Tem anexo lembrete  
AHU_CU_083,Cx.5,D.238 

 
 
 
262 1830 12 10 [ANT], Timor 

REQUERIMENTO do tenente-coronel e ajudante de ordens do governo das ilhas de Timor e Solor, 
António Vitório Doutel, ao rei [D. Miguel] a pedir a confirmação da sua patente.  
 
2+4 fls. Tem anexo carta patente passada pelo governador interino do estado da Índia de 1827, 
Março, 5.  

 
 

ANEXO 1:  
1830, Dezembro, 11, Lisboa  
CARTA do [secretário do Conselho Ultramarino], António Nicolau de Moura Stockler ao rei [D. 
Miguel] informando sobre o requerimento de António Vitório Doutel em que pede a confirmação 
de sua patente de tenente-coronel e ajudante de ordens do governo das ilhas de Timor.  
 
ANEXO 2:  
1832, Janeiro, 30, Goa  
CARTA do [vice-rei do estado da Índia], D. Manuel de Portugal e Castro ao rei [D. Miguel] 
informando sobre o posto que ocupava António Vitório Doutel antes de obter a patente de 
tenente-coronel e ajudante de ordens do governo das ilhas de Timor e Solor  
 
Tem anexo cópia do requerimento, portaria e certidão. 

 
AHU_CU_083,Cx.5,D.239 

 
 
 
263 1831 05 25, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], Manuel Joaquim de Matos e Gois 
para o secretário de estado dos Negócios do Reino [e da Marinha e Ultramar, conde de Basto, José 
António de Oliveira Leite Barros] sobre uma remessa de tabaco e tambaque por via do ouvidor-geral 
de Macau, em 1830 e enviar um caixote de óleo da terra, pela mesma via.  
 
1+1 fls. Tem anexo lembrete  
AHU_CU_083,Cx.5,D.240 

 
 
 
264 1832 01 01, Dili 

MAPA feito pelo comandante do Batalhão Defensor de Timor, capitão José António da Silva da 
informação da conduta, préstimo e actividade dos oficiais, oficiais inferiores e cadetes do mesmo 
Batalhão em 1831.  
 
8 fls.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.241 

 
 
 
265 1832 05 13, Dili 
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OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], D. Miguel da Silveira e Lorena 
para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, conde de Basto, [José António de Oliveira Leite 
Barros] sobre a impossibilidade de cumprimento de alvará com força de lei de 1829, Dezembro, 14 
por inexistência de relações comerciais com a metrópole; medidas para salvar Timor da ruína e tirar 
vantagens das produções do solo; causas da decadência das ilhas e providências necessárias.  
 
1+12 fls. 

 
 

ANEXO 1:  
1832, MAI, 4, Dili  
OFÍCIO (cópia) do governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor, D. Miguel da Silveira 
Lorena para o vice-rei e capitão-general de mar e terra do estado da Índia [D. Manuel de 
Portugal e Castro], relativo às cerimónias fúnebres pelas mortes da rainha e princesa D. Maria 
Francisca Benedita. Cumprimento das ordens relativas a: provimento de postos militares; 
balanço da receita e despesa da Fazenda Real; cofre do dinheiro a giro; senso dos habitantes; 
recepção de dinheiro de Macau; recrutas para o Batalhão Defensor; cultura e comercialização 
do anil, café, algodão, sândalo, cera, metais. Causas da decadência das ilhas e meios de as 
remover. Estado religioso, militar, político e da Fazenda Real das ilhas. Pedido de envio de 
pólvora e armas.  

 
AHU_CU_083,Cx.5,D.242 

 
 
 
266 1832 05 13, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], D. Miguel da Silveira e Lorena 
para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, conde de Basto, [José António de Oliveira Leite 
Barros] sobre as cerimónias fúnebres celebradas pela morte da rainha. 
 
1 fl. 
AHU_CU_083,Cx.5,D.243 

 
 
 
267 1832 05 14, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], D. Miguel da Silveira e Lorena 
para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, conde de Basto, [José António de Oliveira Leite 
Barros] sobre a sua chegada a Timor, tomada de posse do governo e falecimento do governador 
nomeado Joaquim José de Almeida Salema e do governador Manuel Joaquim de Matos Gois  
 
1 fl. 
AHU_CU_083,Cx.5,D.244 

 
 
 
268 1832 05 14, Dili 

OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], D. Miguel da Silveira e Lorena 
para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, conde de Basto, [José António de Oliveira Leite 
Barros] a enviar o requerimento do major da praça de Dili, José Jorge de Meneses em que pede 
confirmação da sua patente. 
 
1+1 fl. Tem anexo requerimento  
AHU_CU_083,Cx.5,D.245 

 
 
 
269 1832 05 14, Dili 
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OFÍCIO do [governador e capitão-geral das ilhas de Timor e Solor], D. Miguel da Silveira e Lorena 
para o secretário de estado da Marinha e Ultramar, conde de Basto, [José António de Oliveira Leite 
Barros] a enviar o requerimento do tenente-coronel e ajudante de ordens do governo das ilhas de 
Timor e Solor, António Vitório Doutel, em que pede confirmação da sua patente.  
 
1+1 fl. Tem anexo requerimento  
AHU_CU_083,Cx.5,D.246 
 

 
 
270 1832 [POS] 

RELAÇÃO dos reinos que pagam finta à Fazenda Real de Timor.  
 
1 fl.  
AHU_CU_083,Cx.5,D.247 

 
 
 
271  1833 02 25, Manatuto 

OFÍCIO do [rei de Manatuto] D. Mateus José Maria Soares Dias Vieira para o governo interino das 
ilhas de Timor e Solor a solicitar recibo da finta relativa ao ano de 1832, paga pelo reino de Manatuto. 
 
1 fl. Contém inserido minuta de ofício do governador de Timor ao governador geral da Índia  
AHU_CU_083,Cx.5,D.248 

 
 
 
272 1833 03 13, Lisboa 

CONSULTA do Conselho Ultramarino ao rei [D. Miguel] sobre o requerimento de Pedro Feliciano de 
Oliveira e Figueiredo em que pede provimento no governo das ilhas de Timor e Solor . 
 
2+5 fls. Tem anexo parecer do Conselho Ultramarino, informação do secretário de mesmo Conselho 
e requerimento  
AHU_CU_083,Cx.5,D.249 
 

 
 


